Privacyverklaring
In deze privacyverklaring geven wij aan welke gegevens wij van u verwerken, gezien het feit dat wij
het belangrijk vinden dat onze dienstverlening transparant en betrouwbaar is. Wij kunnen u ervan
verzekeren dat wij discreet en zorgvuldig omgaan met uw gegevens en houden ons aan de wetgeving
(AVG) die daarbij van toepassing is. In deze privacyverklaring geven wij kort aan waarvoor de
gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.
Verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke is Purify (KvK 7094343) gevestigd aan Vosmanskamp 7, 7433 EW
Schalkhaar, bezoekadres: Zutphenseweg 55 (unit 1.01.), 7418 AH te Deventer
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Afhankelijk van uw relatie met Purify verwerken wij de volgende gegevens:
▪
▪
▪
▪
▪

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bij sollicitaties verwerken wij ook aanvullende gegevens:
▪
▪
▪
▪
▪

Geboortedatum en plaats
Functiegegevens
Gegevens over opleidingen en cursussen
Gegevens over deelname aan onze evenementen
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de gebruikelijke activiteiten van een onderneming:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

het verwerken en uitvoeren van opdrachten
het verzenden van nieuwsbrieven of mailings
het verzenden van facturen
het zenden van informatie
het behandelen van klachten en geschillen andere activiteiten al dan niet van intern beheer
het actueel houden van administratie
de monitoring van websitebezoek

De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (toestemming, overeenkomst,
wettelijke plicht of gerechtvaardigd belang).
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
In het algemeen bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor
we uw gegevens hebben verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een
voorbeeld is dat wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor
belasting- of administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die
noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen
zullen wij uw gegevens verwijderen.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren
van een overeenkomst met u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover
deze derden hebben te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst
gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en uw rechten worden geregeld. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website cookies. Dat is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Wij gebruiken de volgende cookies:
a. cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
b. analysefunctionaliteit
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Uw rechten (inzage, aanpassing, verwijdering etc.)
Hierna wordt uitgelegd wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van uw gegevens. U heeft
het recht om uw gegevens te bekijken, te rectificeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek
sturen naar info@purify.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan vragen wij u
een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen uw verzoek zo
spoedig mogelijk in behandeling nemen. U kunt binnen 4 weken een reactie verwachten op uw
verzoek.
Het beveiligen van persoonsgegeven
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact met ons op via info@purify.nl.
Veranderingen
Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in
geval van nieuwe verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze
website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen
op de hoogte blijft.

