Privacy beleid Compitent
Dit is de privacyverklaring van Compitent, gevestigd te Hengelo, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08148225, hierna te noemen:
Compitent.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met Compitent. Compitent vindt het van
belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom heeft
Compitent in dit statement voor u uiteengezet hoe zij met persoonsgegevens omgaat en
welke rechten u heeft. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het lezen van dit
statement, stel ze dan gerust per e-mail aan: privacy@compitent.nl
Onderstaand kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel Compitent welke
persoonsgegevens verzamelt, hoelang deze bewaard worden en wie deze
persoonsgegevens eventueel van Compitent ontvangt.

Gebruik van persoonsgegevens
Wanneer u klant of leverancier bent van Compitent dan neemt Compitent de volgende
gegevens op in haar administratie:
- Naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens)
- Telefoonnummer(s), e-mailadressen en website-adres(sen)
- BTW nummer en KvK nummer (alleen van leveranciers)

Doel van de gegevensverwerking
Compitent gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van haar dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u
verstrekt. Compitent gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens
met Compitent deelt en Compitent gebruikt deze gegevens om, anders dan op uw verzoek
op een later moment contact met u op te nemen, dan vraagt Compitent u hiervoor expliciet
toestemming.
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en
overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van een overeenkomst tussen hen en Compitent, een
eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen
Compitent bewaart uw gegevens zolang u klant of leverancier van Compitent bent. Dit
betekent dat Compitent uw persoonsgegevens bewaart totdat u aangeeft dat u niet langer
van de diensten van Compitent gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dient Compitent facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zal Compitent dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren.
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Beveiliging persoonsgegevens
Compitent treft passende maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies,
ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Compitent dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de
persoonsgegevens afgeschermd is (waar mogelijk met behulp van 2-factor authenticatie en
encryptie) en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene
bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Compitent wordt
verwerkt. Compitent legt u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten
kunt beroepen.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Compitent verwerkt en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan Compitent. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Compitent
stuurt u op het bij Compitent bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die Compitent verwerkt en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan Compitent. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek.
Compitent stuurt u op het bij Compitent bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die Compitent verwerkt die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan Compitent. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie op uw verzoek. Compitent
stuurt u op het bij Compitent bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u
de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die Compitent verwerkt en die betrekking hebben op
uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan Compitent. U ontvangt dan binnen 14 dagen een reactie
op uw verzoek. Compitent stuurt u op het bij Compitent bekende e-mailadres afschriften of
kopieën van alle gegevens over u die Compitent heeft verwerkt of in opdracht van Compitent
door andere verwerkers of derden zijn verwerkt.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Compitent. Als u bezwaar maakt zal Compitent
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw
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bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zal Compitent afschriften en/of kopieën van gegevens
die Compitent verwerkt aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend
staken.

Wijzigingen in het privacy beleid
Compitent behoudt te allen tijde het recht dit privacy beleid te wijzigen. Als het nieuwe
privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Compitent reeds verzamelde gegevens
met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Compitent u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpt Compitent u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van
uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerkingen van uw
persoonsgegevens door Compitent. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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