Privacy Statement Voocuz©

Doordat je gebruik maakt van onze diensten zijn
we verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
persoons/bedrijfsgegevens:

VOOCUZ v.o.f.

Rekeningnummer:
BTW nummer:
KvK nummer:
Telefoon:
Adres:
Website:

NL87 RABO 0303 0973 96
854873466.B01
62577913
06-24538881 (Erwin)
06-53842832 (Matthijs)
Andoorn 39
7577AX Oldenzaal
www.voocuz.nl

Voor- en achternaam, e-mailadres,
bedrijfsgegevens, adresgegevens,
telefoonnummer.
Informatie die jij via e-mail of onze website
verstuurd en bankgegevens (wanneer van
toepassing)

MET WELK DOEL?
Jou te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening goed uit te voeren.
Jou te informeren over wijzigingen.
Communicatie via elektronische nieuwsbrief (wanneer je je hiervoor hebt aangemeld).
Om jouw vragen te beantwoorden via Social Media, e-mail, per post of telefonisch.
Afhandeling van de betaling.
Wanneer wettelijk verplicht (bijvoorbeeld belastingaangifte).

Op basis van grondslagen: uitvoering overeenkomst, toestemming & wettelijke verplichting

WE GEBRUIKEN DE
VOLGENDE
SYSTEMEN VOOR
DE VERWERKING
VAN ONZE DATA:

OneDrive

Google Drive

One.com

WIJ HEBBEN DEZE
PROGRAMMA’S
ZORGVULDIG
GESELECTEERD EN
DUIDELIJKE
AFSPRAKEN OVER
GEHEIMHOUDING
EN BEVEILIGING.

WordPress

Wij verkopen jouw gegevens NIET aan derden.

DELEN VAN
GEGEVENS MET EEN
DERDE PARTIJ

Wij maken gebruik van een derde partij voor onze website en de afhandeling
van betalingen.

Wij maken gebruik van een accountant voor onze boekhouding.
Wij hebben met deze partijen strikte verwerkersovereenkomsten.
Verder verstrekken wij alleen persoons of bedrijfsgegevens wanneer dit
wettelijk verplicht is.

WERK MET VOOCUZ©

BEWAREN
COOKIES EN ANALYTICS

Wij gebruiken slechts functionele cookie en
analytic gegevens die geen inbreuk maken op je
privacy.
En …… we maken GEEN gebruik van
geautomatiseerde besluitvorming.

We bewaren je gegevens niet langer
dan strikt noodzakelijk is om jouw
doelen te realiseren.
Verder hanteren wij de termijnen
aangegeven door de belastingdienst.

BEVEILIGD

Jouw data is veilig en afgeschermd.

We nemen de bescherming van
jouw gegevens serieus en
nemen passende maatregelen
om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Alleen noodzakelijke personen hebben
toegang tot jouw gegevens.

Wij updaten en controleren onze
veiligheidsmaatregelen regelmatig.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Wil je je gegevens inzien,
aanpassen, verwijderen of
overdragen naar een ander
(bedrijf)?
Stuur hiervoor een verzoek naar
info@voocuz.nl

Om misbruik te voorkomen
vragen we je een kopie van je
legitimatiebewijs mee te sturen.

We reageren zo snel mogelijk,
maar altijd binnen vier weken,
op jouw verzoek.

Let op: scherm je BSN en
pasfoto af, die kan bijv. met de
‘KopieID’-app.

MINDERJARIGEN MET TOEZICHT
Als je 16 jaar of jonger bent, dan
mag je uitsluitend onder toezicht
Delen van
van jouw ouders of wettelijke
gegevens
met een
vertegenwoordigers gebruik maken
derde partij
van onze website.

WIJZIGINGEN
o
o

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in
werking getreden op 23 mei 2018.
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd
tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen altijd
op onze website worden gepubliceerd.
Raadpleeg deze privacyverklaring
regelmatig, zodat je op de hoogte blijft.

WERK MET VOOCUZ©

