Privacyverklaring Beheeraccent
Beheeraccent hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt
er dan ook op vanop aan dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn. Hieronder beschrijven we
hoe we omgaan met uw gegevens. We houden ons daarbij aan de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG).

In de Algemene verordening gegevensbescherming zijn de volgende rollen gedefinieerd:
• De Betrokkene
Onder de Betrokkene wordt de persoon op wie de te verwerken gegevens betrekking hebben
verstaan. Deze persoon heeft een onderlinge overeenkomst met de Verantwoordelijke waarin
deze toestemming geeft voor het verwerken van diens persoonsgegevens.
• De Verantwoordelijke
Onder de Verantwoordelijke worden de klanten van Beheeraccent verstaan. De
Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens. De Verantwoordelijke
geeft de Verwerker opdracht tot het verwerken van de voor het doel noodzakelijke
persoonsgegevens.
• De Verwerker
Onder de Verwerker wordt Beheeraccent verstaan. De Verwerker is gerechtigd de
verwerkingshandelingen met betrekking tot persoonsgegevens te verrichten die noodzakelijk
zijn ter uitvoering van zijn overeengekomen verplichtingen in opdracht van de
Verantwoordelijke. De Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
de afgesproken werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en
regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens waaronder de AVG.
Hoe komen we aan uw gegevens?
Beheeraccent kan persoonsgegevens van u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van
Beheeraccent.
Welke gegevens verwerken we?
Beheeraccent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Waarom hebben we uw gegevens nodig?
Beheeraccent verwerkt uw persoonsgegevens om u te voorzien van relevante informatie over onze
diensten. Als u een dienst van Beheeraccent afneemt, gebruiken we uw gegevens voor het uitvoeren
van de gesloten overeenkomst. Het gaat daarbij om de levering van de dienst, het verlenen van
bijbehorende service en de facturatie.

Verstrekking aan derden
Beheeraccent kan andere personen of organisaties inschakelen bij het verwerken van
persoonsgegevens. Ingeschakelde partijen voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de
Verwerkersovereenkomst, de geldende wetgeving inzake het beschermen van Persoonsgegevens en
werken onder een geheimhoudingsplicht.
Hoe lang bewaren we gegevens?
Beheeraccent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vijf jaar
bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Delen van gegevens met derden
Beheeraccent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
Op de website van Beheeraccent worden geen bezoekgegevens bijgehouden.
Google Analytics
Beheeraccent maakt geen gebruik van Google Analytics.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@beheeraccent.nl. Beheeraccent zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Beheeraccent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.
Alle personen die namens Beheeraccent van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan de geheimhouding daarvan.
Beheeraccent maakt gebruikt van digitale werkomgeving welke is beveiligd met een op basis
van de huidige markt up-to-date beveiligingsencryptie.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Beheeraccent verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Beheeraccent op via 0416- 533 374 of
info@beheeraccent.nl

