PRIVACY STATEMENT

versie 1.0, 1 april 2018

De diensten van DigiProf zijn gericht op ondernemingen (ondernemers) & privé-opdrachtgevers.
Daarom worden er persoonsgegevens verwerkt, van jou als zelfstandig ondernemer, van jou als
contactpersoon namens de onderneming of van jou als (privé-)persoon. DigiProf neemt jouw privacy
zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw
privacy te waarborgen, handelt DigiProf altijd in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens. In dit Privacy Statement legt DigiProf uit welke gegevens zij verwerkt en met
welk doel.
De met hoofdletters geschreven termen in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene
Voorwaarden van DigiProf. Je kunt de Algemene Voorwaarden vinden op https://www.digiprof.nl/av
1.
Wie is DigiProf?
digiprof.nl maakt websites en kan u assisteren met betrekking tot problemen/uitdagingen die te
maken hebben met uw computer, het besturingssysteem van uw computer dan wel de software op
uw computer.
DigiProf is de eenmanszaak DigiProf. DigiProf is gevestigd in (3814 CG) Amersfoort, aan de
Hogeweg 88. DigiProf is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 66898374.

2.
Voor welke doeleinden zal DigiProf informatie over jou gebruiken?
Doeleinden:
DigiProf zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
Om je informatie toe te zenden omtrent de (afgenomen) dienst(en) van DigiProf en om te
a.
reageren op vragen en/of klachten;
b.
DigiProf kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak
en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.
Externe links
De Website kan hyperlinks bevatten waarmee je de Website van DigiProf verlaat en op de website
van een andere partij terecht komt. DigiProf heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites
van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of
websites van derden een ander privacy statement van toepassing is.
Dit Privacy Statement van DigiProf heeft alleen betrekking op jouw gegevens die via de Website en
de diensten zijn verkregen. DigiProf accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.
3.
Op welke wijze beschermt DigiProf jouw persoonlijke informatie?
DigiProf zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te
beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Toelichting
Om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerken heeft
DigiProf de volgende maatregelen genomen:
• SSL – de communicatie met DigiProf.nl gaat via een beveiligde en versleutelde
verbinding

4.
Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Je kunt de gegevens die zijn opgeslagen door DigiProf aan laten passen. Ook kan je de gegevens
inzien die DigiProf over jou heeft vastgelegd. Voor beide verzoeken stuur je een verzoek tot inzage
via email. Dit verzoek verstuur je naar frank@digiprof.nl. DigiProf zal binnen vier (4) weken reageren
op jouw inzageverzoek.
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die je hebt ingezien naar aanleiding van jouw
inzageverzoek, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek hiertoe doen bij
DigiProf via frank@digiprof.nl. Je kunt verzoeken dat DigiProf jouw gegevens wijzigt, verbetert,
aanvult, verwijdert of afschermt. DigiProf zal binnen vier (4) weken reageren op jouw verzoek. Indien
DigiProf je verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom jouw verzoek wordt afgewezen.
5.
Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website
en/of via directe berichtgeving aan jou.
6.
Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan
frank@digiprof.nl.
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