Privacyverklaring

Langs deze weg verklaren wij hoe wij omgaan met uw (persoons)gegevens.
Welke gegevens worden verwerkt?
Van iedere natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht verstrekt dan wel verzoekt om een
investeringsvoorstel zijn wij NAW gegevens benodigd. Desbetreffende gegevens worden door ons
op een zorgvuldige wijze verwerkt waaromtrent met u een verwerkersovereenkomst wordt
gesloten als bijlage van de algemene voorwaarden die integraal onderdeel uitmaakt van ons
investeringsvoorstel.
Opdrachtgever geeft naast NAW gegevens toestemming voor het verwerken van gegevens van
natuurlijke- en/of rechtspersonen. In het kader van overeenkomst zijn van natuurlijke personen
bewijzen van vakbekwaamheid nodig alsmede ontvangstbewijzen van beleidsinstructies. Van
rechtspersonen zijn de gegevens beperkt tot uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en bewijzen van uiteenlopende aspecten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Daarnaast wordt omwille van conformiteitsbeoordelingen gegevens verwerkt waaruit blijkt de mate
van normbeheer en naleving van Arbowet- & regelgeving.
Met welk doel worden gegevens verwerkt?
Bureau IN FOCUS verwerkt gegevens uitsluitend met tot doel ondernemingen te adviseren, helpen
of ontzorgen op het gebied van certificering, Arbowet- en regelgeving.
Hoe zorgvuldig worden gegevens verwerkt?
Bureau IN FOCUS gaat zorgvuldig om met gegevens en neemt waar nodig veiligheidsmaatregelen.
Hoe lang worden gegevens bewaard?
De duur van verwerkersovereenkomst is conform artikel 6 van de voorwaarden waarop Bureau IN
FOCUS haar diensten verleent en voor beëindiging gelden algemene voorwaarden zoals vastgelegd
in artikel 9. In het kort komt het erop neer dat Bureau IN FOCUS uw gegevens bewaard voor de
duur waarop de overeenkomst van kracht is. Zodra de overeenkomst is beëindigd wordt naar
gelang de keuze van opdrachtgever gegevens terugbezorgd of gewist, behoudens bij de wet te
regelen uitzonderingen.
Informatieverplichting en audit
U heeft het recht om ons te vragen welke specifieke gegevens van uw onderneming zijn verwerkt
in het kader van onze (verwerkers)overeenkomst. Bureau IN FOCUS stelt in het kader van een
audit alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat verplichtingen uit
verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen. Hieromtrent kunt u contact opnemen met
Bureau IN FOCUS.
Was getekend Bianca Lunenborg, manager Bureau IN FOCUS.
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