Privacyverklaring Separaad
Privacyverklaring
Door middel van deze Privacyverklaring laat Separaad u weten welke persoonsgegevens worden
verzameld ten behoeve van de dienstverlening van Separaad en het gebruik van de website. Er
wordt toegelicht waarom gegevens worden verzameld en wat daarmee wordt gedaan.
Separaad vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met gegevens van derden wordt omgegaan en
zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die in het kader van de dienstverlening wordt verkregen
vertrouwelijk wordt behandeld.
Primair verzamelt Separaad geen persoonsgegevens (via de website www.separaad.com of via
andere kanalen). De persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verkregen
van cliënten / opdrachtgevers:
worden alleen gebruikt voor doelen, die met cliënten / opdrachtgevers zijn
•
overeengekomen;
worden niet met anderen gedeeld;
•
worden zorgvuldig beheerd en beveiligd.
•
Voor vragen die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, of indien u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij
met uw persoonsgegevens omgaan, komen we graag met u in contact. U kunt hiervoor een email
sturen aan frits.heijman@separaad.com.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de registraties en de website van Separaad
(www.separaad.com).
Doeleinden
Separaad verzamelt of gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden
beschreven in de door Separaadvastgestelde verwerkingsdoeleinden voor persoonsgegevens:
1. Het beheren van het adressenbestand van cliënten / opdrachtgevers. Hiervoor worden
vastgelegd de gebruikelijke persoons- en contactgegevens ter identificatie in combinatie
met vestigings- en factuuradres. Deze informatie wordt tot zeven jaar na beëindiging van
de (doorlopende) opdracht bewaard.
2. Persoonsgegevens (van derden) welke in het kader van de dienstverlening worden
verkregen worden geregistreerd in controledossiers en andere opdrachtdossiers. Deze
gegevens worden niet bewerkt of gebruikt, doch dienen uitsluitend om aan vaktechnische
verplichten te voldoen. De dossiers worden tot zeven jaar na afronding van de (jaarlijkse)
opdracht bewaard.
3. Wanneer u Separaad een e-mail stuurt wordt deze informatie opgenomen in het e-mail
archief en conform de bewaartermijn in verband met de betreffende verplichting
opgeslagen. De uitwisseling van gegevensbestanden van en naar cliënten /
opdrachtgevers verloopt uitsluitend nog via een beveiligde portal, waarin deze
gegevensbestanden worden opgeslagen en beschikbaar blijven.
Derden
Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten, op basis van een
zgn. verwerkersovereenkomst, waarbij onze uitgangspunten voor de bescherming en beveiliging
van persoonsgegevens zijn gewaarborgd.
Beveiliging
De Separaad heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u
verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Website bezoek

Wanneer u onze website gebruikt worden de technische kenmerken van uw bezoek in
zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip,
browsertype en dergelijke. Er vindt geen analyse plaats van deze logfiles.
Cookies
Deze website maakt geen gebruik van functionele cookies.
Inzien en aanpassen persoonsgegevens
U heeft het recht om Separaad te vragen welke persoonsgegevens er van u in de
gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer)
juist of volledig zijn, kunt u verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te
verwijderen op voorwaarde dat dit geen conflict oplevert met wettelijke verplichtingen betreffende
de controlepraktijk. Verzoeken om aanpassingen zal Separaad zo spoedig mogelijk behandelen.
Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het
geval is.
U kunt uw verzoek zenden aanfrits.heijman@separaad.com.
Wijzigingen privacystatement
Separaad behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de
verwerkingsdoelstellingen en het daarop gebaseerde privacystatement. Check daarom regelmatig
het privacystatement voor een mogelijke update.

