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1. Over Ons
Partners in Beheer B.V.
Enschedesestraat 2
7575 AB Oldenzaal
KvK 74358863
Vragen of een verzoek indienen?
info@partnersinbeheer.nl
T: +31 (0)85 750 03 98
2. Persoonsgegevens
De volgende persoonsgegevens worden verwerkt;
a. Voor- en Achternaam
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres
e. IP-adres
f. Locatiegegevens
g. Lijst met contactgegevens van de klant via de app
h. Apparaat type
i. Overige persoongegevens die de klant actief verstrekt door een profiel op de app, in
correspondentie en telefonisch.
Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
De bovenstaande persoonsgegevens zijn door uzelf verstrekt doormiddel van het aanmaken
van een persoonlijk profiel op de app of door registratie in openbare registers.
3. Doeleinden
Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt indien dit niet in strijd
is volgens de AVG en UAVG.
Contact
Heeft u contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier of social media,
dan worden uw persoonsgegevens gebruikt om te kunnen reageren op uw bericht aan ons.
Heeft u contact opgenomen via social media, dan zal dat via linkedin of facebook zijn
geweest. Er is dan sprake van privé of huishoudelijk gebruik.
In alle andere gevallen worden uw gegevens maximaal 5 jaar bewaard, om bijvoorbeeld de
correspondentie geschiedenis in te kunnen zien, zodat wij u optimaal van dienst kunnen zijn
wanneer u herhaaldelijk contact met ons opneemt.

Verzenden nieuwsbrief en/of reclame
Indien u uw e-mailadres aan ons hebt verstrekt, kan deze gebruikt worden voor het
toesturen van een nieuwsbrief via de mail. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om u
te kunnen voorzien van informatie die van u van belang kan zijn.
Offerte
Vraagt u bij ons een offerte op, dan verwerken wij uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een
gericht offerte te kunnen sturen. We bewaren deze offertes 8 jaar. Het is namelijk onze
wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat aan een factuur vooraf is gegaan.
Tevens worden de offertes bewaard om deze in te kunnen zien wanneer uw meerdere
malen van onze diensten gebruik maakt.
Overeenkomst
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het opstellen van een overeenkomst. Deze
gegevens worden in ieder geval tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerkt en zolang
de verjaringstermijn niet is verstreken.
Dossiers
In sommige gevallen wordt voor het opmaken van dossiers ook gegevens van personen die
geen rechtstreeks contact met ons hebben opgenomen. Dit betreft bijvoorbeeld personen
die een wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig
zijn voor het contact en worden e-mails, brieven en gesprekken bewaard.
Facturatie
Indien wij een opdracht voor u hebben uitgevoerd, worden de persoonsgegevens gebruikt
die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en emailadres. Bij betaling van een factuur zullen wij bovendien het rekeningnummer en de
naam van de rekeninghouder bewaren. De offertes, facturen en betaalgegevens worden 8
jaar bewaard.
Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om
gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen
bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de
persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. Hierbij
zullen niet meer gegevens worden verwerkt dan nodig is om ons doel te bereiken en onze
gerechtvaardigde belangen te waarborgen.
4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens.
We delen uw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers.
a. Boekhouder
b. Betaaldiensten
c. Hosting van de website

5. Jouw rechten
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u kunt
vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken,
bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we
uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het
bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.
Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct
marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.
Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal
leesbare vorm te ontvangen van ons, zodat deze aan een andere partij overgedragen kunnen
worden. Dit kan indien u ons toestemming had gegeven uw gegevens te verwerken en dit
geautomatiseerd is gedaan.
Toestemming intrekken
Hebben we u gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan
mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet
geen afbraak aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.
6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige
verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens
die wij verwerken.
7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van de website worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw
browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen
kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.
8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een
andere werkwijze gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze
website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen de wijzigingen
ook direct met u gecommuniceerd worden.

