Privacyverklaring Topwerkgever-VO
Bij Topwerkgever-VO vinden we privacy belangrijk en persoonsgegevens worden zorgvuldig en
vertrouwelijk behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op www.topwerkgever-vo.nl en alle diensten en activiteiten
van Topwerkgever-VO. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn de gegevens die informatie geven over u en/of uw organisatie waarmee u
direct of indirect identificeerbaar bent.
Doeleinden en rechtsgrond
Bij het downloaden van documenten van onze website worden persoonsgegeven verzameld. Deze
persoonsgegevens verwerken we voor het volgende: om contact met u op te nemen naar aanleiding
van vragen, om nieuwe producten, aanbiedingen of acties aan te bieden, voor het uitvoeren van onze
overeenkomst en voor het opstellen van offertes en facturen. We verwerken uw persoonsgegevens
daarnaast om onze wettelijke verplichtingen na te komen. We verzamelen of gebruiken geen
informatie voor andere doeleinden dan hier beschreven, tenzij we hiervoor van tevoren toestemming
hebben verkregen.

Onze website www.topwerkgever-vo.nl houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de
websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider (IP-nummer en besturingssysteem) men
toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot
individuele personen herleidbare vorm gebruikt.
Welke gegevens
We verwerken alleen de door uzelf achterlaten gegevens. Het gaat in dit geval alleen om uw naam en
mailadres. Het opgeven van een telefoonnummer is vrijwillig en ook daar gaan we uiteraard
vertrouwelijk mee om.
Inzage, wijziging of verwijderen
We bieden u altijd de mogelijkheid tot het inzien van uw persoonlijke informatie die op dat moment
bij ons bekend is. U kunt ons op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens aan te vullen, te
wijzigen of te verwijderen uit onze bestanden. Het is mogelijk dat we u verzoeken om een kopie van
uw identiteitsbewijs op te vragen om uw identiteit te kunnen verifiëren.
Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor de doeleinden waarvoor zij
zijn verzameld. De persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van de factuur worden tot
zeven jaar na verstrekking bewaard. Alle overige persoonsgegevens worden maximaal twee jaar
bewaard.
Plichten
Topwerkgever-VO verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van
Topwerkgever-VO via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
Beveiliging
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen daarom passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen
tegen te gaan.

