Privacy verklaring DAM Groenadvies
In deze Privacy verklaring informeren we u over de gegevens die wij verwerken, hoe we daarmee
omgaan en met welk gerechtvaardigd doel we de gegevens verwerken.
Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens en we vinden het belangrijk dat u er op kunt
vertrouwen dat uw gegevens in goede handen zijn bij ons.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?
Wij verwerken persoonsgegevens als u een offerte aanvraagt, advies vraagt en als wij
werkzaamheden voor u verrichten. Dat maakt dat er altijd een juiste en volledige registratie van uw
gegevens aanwezig is. Onderstaand vindt u een overzicht van de aan ons verstrekte gegevens:
-

Basis contactgegevens, zoals:
Naam;
Huisadres en woonplaats;
Emailadres;
Telefoonnummer;

-

Zakelijke contactgegevens, zoals:
Zakelijk emailadres;
Zakelijk telefoonnummer;

2. Wie heeft controle over uw persoonsgegevens?
Voor u als betrokkene is het belangrijk om te weten welke personen binnen onze organisatie controle
hebben over uw persoonsgegevens:
- Dat is eigenaar; Gauke Dam
- En in beperkte mate de boekhouder / administrateur;
Tot slot heeft u zelf als betrokkene zelf de controle over uw persoonsgegevens.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer aan een van de (zes) wettelijke grondslagen is
voldaan. De meest gebruikelijke bij Domein zijn: Toestemming van betrokkenen, wettelijke plicht,
uitvoering overeenkomst en gerechtvaardigd belang. Wij zijn bevoegd deze gegevens te verwerken
omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering. Te denken valt aan facturatie
en om in contact te kunnen komen met u als klant. Daarnaast zijn wij bevoegd om uw
persoonsgegevens te verwerken omdat voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens sprake is
van een wettelijke verplichting.

4. Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
Wij verstrekken alleen benodigde persoonsgegevens.
U kunt er op vertrouwen dat niet meer persoonsgegevens worden gedeeld dan nodig. Een aantal van
deze persoonsgegevens wordt, indien nodig, gedeeld met:
- De boekhouder / administrateur;
- Incassobureau of gerechtsdeurwaarder in geval van niet betalen van de facturen;

5. Welke rechten heeft u als betrokkene?
Als betrokkene heeft u een aantal rechten. U heeft het recht ons te vragen naar de persoonsgegevens
die wij van u verwerken, het doel en de aard van de verwerking en de informatie over derden met
wie uw persoonsgegevens worden gedeeld. U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens
bij te werken, te corrigeren of te verwijderen (indien de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk
zijn voor het doel waarvoor het is verzameld). Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de
redelijke of wettelijke bewaartermijn is verstreken. Tenzij u verzoekt dit te verwijderen. U kunt u
melden bij Gauke Dam wanneer u:
- Inzage wenst in de verstrekte persoonsgegevens;
- Een verzoek wilt doen tot bijwerking, correctie, verwijdering of blokkering van de
persoonsgegevens;
- Bezwaar maken tegen verwerking;
- Een klacht wilt indienen;

6. Welke plichten hebben wij om uw privacy in de werksfeer te waarborgen?
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zorgen wij er voor dat uw privacy gewaarborgd is.
Dit houdt in dat:
- Gegevens gepast, relevant en niet te vergaand voor het wettelijke doel zijn;
- Het gebruik, het doel en de manier van verwerking duidelijk kenbaar moeten worden
gemaakt aan de betrokkenen (transparantie);
- Aan betrokkenen de mogelijkheid geboden moet worden om hun rechten uit tee oefenen
(inzage, correctie, verwijdering en blokkering);
- Persoonsgegevens moeten worden beveiligd door passende technische en organisatorische
maatregelen;

7. Wat doen wij om uw persoonsgegevens te beveiligen?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft geen specifieke maatregelen of
beveiligingsstandaard voor. Volgens de wet moet de beveiliging passend zijn voor de gevoeligheid
van de persoonsgegevens en de risico’s die met de verwerking samenhangen. Ook de kosten van de
maatregelen wegen daarbij mee. Dit is echter niet doorslaggevend. Want goede informatiebeveiliging
vinden wij belangrijk. We zorgen ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en alleen toegankelijk
zijn door geautoriseerde personen.
Voorbeelden van maatregelen zijn:

-

Beveiligings- en autorisatiebeleid (toegang alleen bij need-to-now);
Logische toegangscontrole (sterke wachtwoorden en of Multi-factor-authenticatie);
Patch management (voor tijdige uitrol beveiligingsupdates);
Beveiliging van internetverbindingen;
Beveiliging van interne netwerken;
Antivirussoftware;

Encryptie (versleuteling) van apparaten of databases met persoonsbescherming;
Uiteraard controleren wij regelmatig of de maatregelen juist zijn ingevoerd en goed werken.
Met alle externe partijen die persoonsgegevens van u kunnen verwerken maken wij goede afspraken
over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens.

8. Tot slot
Wij doen onze uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen en tegen onbevoegde toegang
of tot het onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die wij bewaren.
Dit betekend dat:
- Wij ons in alle gevallen aan dit Privacy Statement houden;
- Wij u informeren als het Privacy Statement wijzigt;
- Wij het gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken. Ook zorgen wij er
voor dat derden met wie wij deze informatie delen de informatie behandelt met de privacy
en beveiliging die deze verdient;
- Wij fysieke, technische en administratieve procedures hebben ingesteld om de informatie
die wij verzamelen goed te borgen en te beveiligen;

