Privacy Beheeronline
Beheeronline vindt uw privacy belangrijk en behandelt persoonlijke gegevens vertrouwelijk
en volgens de wet. Dat betekent dat gegevens alleen gebruikt worden voor het doel
waarvoor u ze geeft. Beheeronline bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is. Hieronder
beschrijven wij hoe we omgaan met privacygevoelige gegevens.

Privacy
Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens
moeten waarborgen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar is naar een persoon. Denk aan zaken
als (e-mail)adres, telefoonnummer.. Beheeronline verwerkt enkele persoonsgegevens om u
goed van dienst te kunnen zijn. Met verwerken van persoonsgegevens wordt onder andere
bedoeld dat ze verzameld, opgeslagen of geraadpleegd worden.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt
Beheeronline verwerkt niet meer gegevens dan nodig. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres
invult voor de aanvraag van bepaalde informatie, worden deze gegevens niet gebruikt om u
andere informatie te sturen. Ook worden gegevens niet zomaar gedeeld met andere
organisaties. In de volgende situaties verwerkt Beheeronline persoonsgegevens:
➢ Wanneer beheeronline een wettelijke grondslag heeft. Dat zijn:
- toestemming
- overeenkomst
- wettelijke verplichting
- gerechtvaardigd belang
➢ Afhandelen van aanvragen via contactformulier op de website.
➢ Contact leggen (schriftelijk, per e-mail of telefonisch).
➢ Ter ondersteuning van diensten die u wilt afnemen of hebt afgenomen.

Toestemming
Soms is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens
worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Als het toch
nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, krijgt u daar
informatie over. U bent altijd vrij om toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert
kunt u mogelijk geen gebruik maken van een aantal diensten waarvoor persoonsgegevens
noodzakelijk zijn.

Uw rechten
Volgens de wet (AVG) heeft u recht op:
➢ Inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn. U kunt een inzage verzoek indienen.
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
➢ Informatie over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt.
➢ Correctie, aanvulling en afscherming van uw gegevens.
➢ Een verzoek aan Beheeronline om uw gegevens te verwijderen als er geen reden is
om de gegevens langer te verwerken.
➢ Het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
➢ Het indienen van een klacht als u ontevreden bent over de manier waarop uw
persoonsgegevens verwerken.

Beveiliging
Beheeronline neemt veel maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op
organisatorisch als technisch gebied. Wij hebben specialisten in huis die werken aan het
beveiligen van onze systemen en het zoeken naar eventuele kwetsbaarheden. Doormiddel
van strenge toegangscontrole zijn persoonsgegevens alleen toegankelijk waarvoor het
noodzakelijk is.. Daarnaast testen we regelmatig de veiligheid van Beheeronline. Mocht u het
gevoel hebben dat we niet zorgvuldig met gegevens omgaan, neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op.

Wijzigingen
Beheeronline kan bovenstaande privacybeleid wijzigen. De datum van de laatste wijziging
staat onderaan deze pagina. Bijzondere verwerkingen worden apart vermeld.

Contact
BeheerOnline
Parallelweg 9, 5321 JA Hedel
T: 073-5998350 | support@beheeronline.nl

Dit privacybeleid is het laatst gewijzigd op: 7 februari 2019

