Privacyverklaring
Buitengewoon Concept BV
Bij Buitengewoon Concept wordt er dagelijks hard gewerkt om mooie en krachtige communicatie uitingen voor
onze klanten te realiseren. In sommige gevallen slaan we daarvoor informatie op. In deze privacyverklaring delen
we wat we precies opslaan, waar we het voor gebruiken, en hoe lang dat opgeslagen wordt. Mocht je vragen
hebben over de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen
via info@buitengewoonconcept.nl

Samengevat
•

Buitengewoon Concept gebruikt de gegevens die je aan ons verstrekt om onze dienstverlening mogelijk
te maken.

•

Wij wisselen gegevens niet aan derden uit, tenzij dit noodzakelijk is.

•

De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese
wet.

•

Alle opgeslagen gegevens worden binnen de EU opgeslagen. Alle privacy waarborgen zoals deze
genoemd zijn in de AVG, zijn hierop van toepassing.

Contactgegevens
Buitengewoon Concept BV
Basicweg 24
3821 BR Amersfoort
033 7370198 of info@buitengewoonconcept.nl

Bezoek website
Cookies
Wanneer je onze website bezoekt, zullen er cookies geplaatst worden. We plaatsen twee soorten cookies:
Functionele cookies
Deze worden geplaatst voor een goede werking van de website.
Analytische cookies
De analytische cookies zorgen ervoor dat we een goed beeld krijgen van welke pagina's worden bezocht en hoe
vaak. Deze analytische cookies verzamelen anoniem gegevens die verder geen grote impact hebben op de
privacy. Deze cookies hebben een vervaltijd van enkele maanden. Je kunt cookies altijd zelf wissen in de
browser.
Contactformulier en beveiligde verbinding
Je kunt op onze website een contactformulier invullen als je een vraag hebt of meer informatie wilt. Dit formulier
wordt naar ons e-mailadres info@buitengewoonconcept.nl verzonden. Na afhandeling van jouw vraag wordt het
verwijderd. Alle informatie die tussen je browser en onze website wordt uitgewisseld is beschermd met SSLencryptie. Via het slotje of groene indicatie in je browser kun je controleren of de verbinding beveiligd is, en dat je
gegevens zijn beveiligd tijdens het transport.
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Persoonsgegevens
Doel verwerking persoonsgegevens
Buitengewoon Concept verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het leveren van onze dienstverlening;
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Om goederen en diensten bij je af te leveren;
- (financiële) Administratieve doeleinde;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Buitengewoon Concept verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Adres;
- Postcode;
- Plaatsnaam;
- Land;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Website;
- Geslacht;
- Werkzaam bij organisatie;
- IBAN rekeningnummer en tenaamstelling;
- IP adres.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Buitengewoon Concept bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
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Beveiliging en opslag
Beveiliging persoonsgegevens
Buitengewoon Concept neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op met ons via info@buitengewoonconcept.nl
Digitale opslag persoonsgegevens
Zowel wij als onze partners waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben, slaan jouw gegevens op op
servers die zich binnen de Europese Unie bevinden. Indien wij (of onze partners) toch gegevens buiten de EU op
willen slaan dan doen we dat alleen wanneer het land in kwestie hetzelfde beschermingsniveau kan bieden als
waar binnen de EU sprake van is.
Websites van onze klanten
Buitengewoon Concept heeft Skyberate Internet Services B.V. verkozen tot partner voor het betrouwbaar hosten
van de websites van onze klanten. Skyberate heeft zich ruimschoots bewezen en heeft met ons vele tevreden
afnemers. De servers van Skyberate bevinden zich binnen de EU in datacenters in Ede, Haarlem en Doetinchem.

Persoonsgegevens delen met derden
Delen van persoonsgegevens met derden
Buitengewoon Concept verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het gebruik van een CRM/projectmanagement softwarepakket;
- Webhosting en domeinregistratie van websites van onze klanten;
- Onderhoud van websites van onze klanten;
- Verzenden van onze nieuwsbrieven naar klanten.
Verwerkersovereenkomst met derden
Zoals je hierboven kunt lezen, is er een aantal partijen met wie wij nauw samenwerken en aan wie we jouw
gegevens toevertrouwen.
Om de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens te kunnen waarborgen, hebben we met deze partijen een
‘verwerkersovereenkomst’ gesloten. Dat betekent dat we hebben vastgelegd hoe deze partij (de verwerker) met
jouw persoonsgegevens omgaat, zodat we zeker weten dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en
verwerkt. Dat zorgt er o.a. voor dat deze partij jouw gegevens bijvoorbeeld niet voor hun eigen doeleinden kan
gebruiken.
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Jouw persoonsgegevens - rechten
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht
om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van jouw persoonsgegevens door Buitengewoon Concept en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die
wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@buitengewoonconcept.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.
Buitengewoon Concept wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Ter afsluiting
Wijzigingen in ons privacy-beleid
Indien Buitengewoon Concept mocht besluiten het privacy-beleid te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct
opgenomen in dit privacy-beleid. Wij raden je daarom aan regelmatig dit privacy-beleid te raadplegen zodat je op
de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Vragen of opmerkingen
We hebben geprobeerd onze privacyverklaring zo helder mogelijk op te stellen. Maar heb je toch nog vragen over
de gegevens die wij van je verwerken, dan nodigen we je uit deze te stellen via info@buitengewoonconcept.nl
Contactgegevens
Buitengewoon Concept BV
Basicweg 24
3821 BR Amersfoort
033 7370198
info@buitengewoonconcept.nl
www.buitengewoonconcept.nl
KVK Gooi-, Eem- en Flevoland nr. 32172333
BTW nr. 8224.61.699
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