Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op de website
www.administratiekantoorokv.nl allemaal doen met informatie die we
over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies
van jou bijhouden, neem dan contact op met Administratiekantoor OKV
(roderickvinck@administratiekantoorokv.nl).

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Administratiekantoor OKV verwerkt je persoonsgegevens bij het invullen
van het contactformulier op de website of als je een (potentiële) klant
bent en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Administratiekantoor OKV
verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van
een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze
gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor
hebben.
Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij verwerken.
Wanneer je het (contact)formulier invult
De gegevens die je op het contactformulier hebt ingevuld, je naam,
telefoonnummer en e-mailadres gebruiken we om je verzoek te kunnen
afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je
tevreden bent met onze reactie.
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Wanneer je een (potentiële) klant bent
Wanneer je een klant van ons bent gebruiken wij je NAW-gegevens,
factuuradres, KvK nummer, telefoonnummer, e-mailadres en
betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze
nodig zijn om o ertes en facturen toe te sturen, betalingen te verwerken,
contact te hebben en onze administratie te doen.

Hoe lang Administratiekantoor OKV gegevens
bewaart
Administratiekantoor OKV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan
de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet
langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of
verwerken van de vraag. Wij bewaren de gegevens in ieder geval niet
langer dan 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Administratiekantoor OKV deelt je persoonsgegevens alleen met derden
als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Dit gaat om de volgende partijen:
• TransIP (het hostingbedrijf waar uw website wordt gehost en waar uw
domeinnaam geregistreerd staat)
• Google Analytics (meten bezoek website)
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Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je
persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of
instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die
door middel van links met deze website zijn verbonden.

Cookies
Administratiekantoor OKV gebruikt alleen technische, functionele en
analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en
jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website veilig is, naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden.
Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Delen van gegevens vanuit Analytics met Google is uitgeschakeld.
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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 Administratiekantoor OKV
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
roderickvinck@administratiekantoorokv.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging
Administratiekantoor OKV neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. De website van Administratiekantoor OKV maakt
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gebruik van een betrouwbaar SSL Certi caat om te borgen dat uw
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:
roderickvinck@administratiekantoorokv.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt
uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de datum onderaan iedere
bladzijde van deze verklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.
Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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