Privacy verklaring Wesoby versie 20180523
Deze Privacy verklaring is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens door Wesoby
waarbij Wesoby bepaald waarom en hoe deze gegevens worden verwerkt. Wesoby is in deze
Verwerkingsverantwoordelijk. Bij vragen over deze Privacy verklaring kunt u schriftelijk contact met
Wesoby zoeken, bij voorkeur per email. Wesoby B.V. is gevestigd aan de Dokter van Deenweg 80,
8025BH te Zwolle en tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon op +31 (0)74 – 711 4774 of per mail
via info@wesoby.nl.
Wesoby verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, (potentiële) leveranciers en andere
personen die contact hebben met Wesoby. Hoofdzakelijk verwerkt Wesoby persoonsgegevens om
diensten en producten aan haar klanten te kunnen bieden, dan wel om producten en diensten van
haar leveranciers te kunnen afnemen. Daarnaast verwerkt Wesoby ook persoonsgegevens die aan
Wesoby worden verstrekt voor andere doeleinden, bijvoorbeeld ten behoeve van sollicitaties. De
persoonsgegevens die door Wesoby worden verwerkt vallen in de volgende categorieën:
-

Nationaliteit
Geslacht
Geboortedatum en/of leeftijd
Naam
Adres
Woonplaats
E-mailadres(sen) en/of andere adressen voor elektronische communicatie
Telefoonnummer(s)
KvK-nummer(s)
IP-adres(sen)
Bankrekeningnummer(s) en/of overige financiële gegevens
Afbeeldingen, audio- en/of video-opname(s)
Overige persoonsgegevens vindbaar op een Curriculum Vitae (inclusief IQ)
Overige toegangs- of identificatiegegevens

Wesoby behoudt zich het recht de aan Wesoby verstrekte persoonsgegevens te combineren met
gegevens uit andere (externe) bronnen, bijvoorbeeld het handelsregister of een bedrijfswebsite.
Daarnaast kan Wesoby persoonsgegevens verwerken om:
-

personen in de gelegenheid stellen om informatie met ons uit te wisselen en/of te plaatsen;
onze website(s) en technische systemen te analyseren, verbeteren, beveiligen en/of
onderhouden;
overeenkomsten te sluiten en uit te voeren;
derden in te schakelen om eventuele vorderingen te innen;
klanten te informeren over onze producten, diensten en/of voorwaarden;
marktonderzoek uit te voeren en/of managementinformatie samen te stellen t.b.v.
verbetering van onze producten en diensten;
een administratie te voeren (eventueel met hulp van derden);
werknemers te werven en selecteren;
aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wesoby verwerkt persoonsgegevens met de doeleinden zoals hierboven opgesomd op basis van
toestemming van betrokken personen, omdat Wesoby deze persoonsgegevens nodig heeft voor het
uitvoeren van een overeenkomst en/of omdat Wesoby hier een gerechtvaardigd belang voor heeft.

De verwerking van persoonsgegevens door Wesoby op basis van toestemming vinden plaats naar
aanleiding van de verklaring(en) en/of ondubbelzinnige actieve handeling(en) van de betreffende
persoon waardoor duidelijk is dat deze persoon de verwerking van genoemde persoonsgegevens door
Wesoby aanvaardt. Personen die de toestemming willen intrekken kunnen dit desgewenst op ieder
moment doen door dit schriftelijk kenbaar te maken aan Wesoby.
De persoonsgegevens die door Wesoby worden verwerkt omdat deze noodzakelijk voor de uitvoering
van een overeenkomst verschillen per overeenkomst.
De verwerking van bepaalde persoonsgegevens is noodzakelijk voor de reguliere bedrijfsactiviteiten
van Wesoby. Aangezien deze verwerkingen geen (ernstige) afbreuk doen aan de rechten en vrijheden
van personen, geeft dit Wesoby een gerechtvaardigd belang voor deze verwerkingen.
Wesoby kan in het kader van de eerder genoemde doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens,
deze persoonsgegevens delen met derden. Tussen Wesoby en deze derden bestaan
verwerkersovereenkomsten om de gedeelde persoonsgegevens voldoende te beschermen. Deze
derden mogen de gedeelde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken. Het kan
voorkomen dat deze derden buiten de Europese Unie zijn gevestigd, indien dit het geval is zal Wesoby
enkel persoonsgegevens met deze derden delen als er een adequaatheidsbesluit bestaat van de
Europese Commissie of als er passende maatregelen zijn getroffen om de veiligheid van deze
persoonsgegevens te beschermen.
Wesoby bewaard persoonsgegevens zolang als Wesoby dit nodig acht voor eerder genoemde
doeleinden voor verwerking.
Indien Wesoby persoonsgegevens van een persoon heeft verzameld of verzameld, heeft deze persoon
het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen en/of te ontvangen
(gegevensoverdraagbaarheid). Verzoeken tot inzien, wijzigen, verwijderen en/of ontvangen van
persoonsgegevens kunnen schriftelijk bij Wesoby worden ingediend door of namens de betreffende
persoon. Wesoby hoeft niet in alle gevallen in te stemmen een verzoek. Wesoby zal zo snel mogelijk,
doch uiterlijk binnen 4 weken, na het ontvangen van zulk een verzoek deze schriftelijk te honoreren of
(gedeeltelijk) af te wijzen.
Wesoby heeft passende maatregelen getroffen om onrechtmatige vernietiging, verlies, onrechtmatige
wijziging, onbevoegde openbaarmaking en/of onbevoegde toegang te proberen te voorkomen. Indien
desondanks het vermoeden bestaat dat Wesoby (bepaalde) persoonsgegevens onvoldoende heeft
beschermd of dat er mogelijk sprake is van misbruik, dit gelieve zo spoedig mogelijk melden aan
Wesoby.

