Privacyverklaring Geuzenet B.V.
Versie: 1.1 (18 februari 2021)
Geuzenet B.V., gevestigd aan Hoofdweg 640, 2132 MK, Hoofddorp, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 74230468 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze
Privacyverklaring vragen dan kunt u die aan ons stellen via de contactgegevens vermeld onder aan
deze Privacyverklaring.
1. Persoonsgegevens die Geuzenet verwerkt
Geuzenet verwerkt persoonsgegevens van personen die diensten hebben afgenomen; personen
waarmee Geuzenet heeft samengewerkt om opdrachten en diensten voor te bereiden, uit te voeren
en af te ronden; personen die interesse hebben getoond in de diensten van Geuzenet of omdat u
deze zelf aan Geuzenet heeft verstrekt.

2. Van wie verwerkt Geuzenet persoonsgegevens en welke gegevens worden verwerkt
In de wet is bepaald op basis van welke rechtsgronden persoonsgegevens verwerkt mogen worden.
In deze privacyverklaring wordt per situatie gemotiveerd op basis van welke rechtsgrond
persoonsgegevens worden verwerkt. Er wordt onderscheid gemaakt op basis van de volgende
rechtsgronden:
I.
II.
III.

IV.

Wettelijke plicht: ten behoeve van het voldoen aan wettelijke verplichting
Overeenkomst: ten behoeve van kunnen aangaan van een overeenkomst of opstellen van
een offerte
Gerechtvaardigd belang: ten behoeve van de bedrijfsvoering van Geuzenet, hierbij worden
de belangen van de persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt altijd
meegewogen.
Toestemming: op basis van uw toestemming

Hieronder treft u aan in welke situaties Geuzenet persoonsgegevens verwerkt met daarbij tevens de
grondslag vermeld op basis waarvan persoonsgegevens worden verwerkt:
a. Bij het tonen van interesse in diensten van Geuzenet, zelf aan Geuzenet heeft verstrekt:
indien u via de website van Geuzenet (https://www.geuzenet.nl) uw gegevens heeft
achtergelaten (bijvoorbeeld ten behoeve van de aangeboden groeiscan), u telefonisch
contact heeft opgenomen of uw interesse per mail kenbaar heeft gemaakt dan wel voor de
aanvraag van een offerte voor of bestellen van één van de diensten van Geuzenet.
In deze situatie worden de volgende gegevens – indien beschikbaar - vastgelegd:
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres bedrijf
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
Persoonsgegevens in deze situatie worden verwerkt op basis van de rechtsgrondslag
Toestemming. Persoonsgegevens verkregen op basis van tonen van interesse in diensten van
Geuzenet of zelf aan Geuzenet verstrekt, worden niet ingezet voor het versturen van
algemene mailings.
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b. Indien u een offerte heeft aangevraagd bij Geuzenet: indien u op basis van onderlinge
afstemming tussen u en Geuzenet verdergaande interesse heeft in één van de diensten van
Geuzenet en een offerte heeft aangevraagd.
In deze situatie worden de volgende gegevens vastgelegd:
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres bedrijf
- Zakelijke aansluitadres(sen)
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
Persoonsgegevens in deze situatie worden verwerkt op basis van de rechtsgrondslag
Overeenkomst.
c. Indien u diensten heeft afgenomen van Geuzenet: indien na onderling contact over één van
de diensten van Geuzenet een overeenkomst of verzoek tot opdracht tot stand is gekomen.
In deze situatie kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
- Vestigingsadres bedrijf
- Zakelijke aansluitadres(sen)
- Zakelijk bankrekeningnummer
- BTW-nummer bedrijf
Persoonsgegevens in deze situatie worden verwerkt op basis van de rechtsgrondslagen
Overeenkomst en Wettelijke plicht.
d. Indien u met Geuzenet heeft samengewerkt ten behoeve van een opdracht en/of dienst: en
uw contactgegevens aan Geuzenet zijn verstrekt om een opdracht en/of dienst voor te
bereiden, uit te voeren en/of af te ronden.
In deze situatie kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
Persoonsgegevens in deze situatie worden verwerkt op basis van de rechtsgrondslagen
Overeenkomst en Gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming
Geuzenet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Geuzenet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
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Situatie

Wettelijke grondslag

Bewaartermijn

Persoonsgegevens

Interesse getoond in
diensten Geuzenet of
zelf verstrekt

Toestemming

1 jaar

Offerte aanvraag

Overeenkomst

3 jaar

Diensten afgenomen

Wettelijke plicht

Wettelijke
verplichte
bewaartermijn

Samenwerking ten
behoeve van een
opdracht en/of dienst

Overeenkomst

3 jaar

- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres
bedrijf
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres
bedrijf
- Zakelijke aansluitadres(sen)
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres
bedrijf
- Zakelijke aansluitadres(sen)
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer
- Zakelijk bankrekeningnummer
- BTW-nummer bedrijf
- Voor- en achternaam
- Functietitel
- Bedrijfsnaam en vestigingsadres
bedrijf
- Zakelijk e-mailadres
- Zakelijk telefoonnummer

4. Delen van persoonsgegevens met derden
Om de dienstverlening te kunnen verzorgen en voor communicatie maakt Geuzenet gebruik van
kantoor- en webapplicaties, waaronder CRM- en boekhoudpakketten. Dit is noodzakelijk voor het
aanbieden van diensten, het beantwoorden van vragen, het verwerken van offerte aanvragen, het
sluiten van overeenkomsten en het voorbereiden, uitvoeren, ondersteunen, beëindigen en
factureren van diensten. Hierdoor kan het voorkomen dat persoonsgegevens opgeslagen staan bij
deze verwerkers. n deze applicatie worden persoonsgegevens vastgelegd. Om te borgen dat
persoonsgegevens veilig verwerkt worden en om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te
waarborgen, sluit Geuzenet bewerkersovereenkomsten met deze verwerkers. Geuzenet blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Geuzenet uw persoonsgegevens aan
andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

5. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Op de website van Geuzenet worden verschillende type cookies toegepast, na het geven van
goedkeuring. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden uw
apparaat. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en
zorgt ervoor dat de toegang tot de website en de navigatie daarop wordt vergemakkelijkt, zodat uw
websitebezoek sneller en efficiënter verloopt. Bij het eerste bezoek of wanneer geen cookies (meer)
worden bewaard, wordt automatisch toestemming gevraagd voor het gebruik van deze verschillende
type cookies. Alleen na uw toestemming worden cookies geplaatst.
Op de website van Geuzenet wordt gebruik gemaakt van de volgende type cookies:
A. Noodzakelijke cookie(s)
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Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
B. Statistische cookie(s)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website
gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
C.

Voorkeuren cookie(s)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed
is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio
waar u woont.

D. Marketing cookie(s)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant
zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers
en externe adverteerders.
E. Niet-geclassificeerde cookie(s)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de
aanbieders van afzonderlijke cookies.
U kunt de lijst met de door ons gebruikte cookies (inclusief type en bewaartermijnen) terugvinden op
de pagina https://geuzenet.nl/cookies-website-geuzenet/. Hier kunt u tevens uw instellingen zo
aanpassen dat u tijdens het volgende bezoek aan onze website uw voorkeur kunt herzien voor het
gebruik van de type cookies. Daarnaast kunt u via uw browser cookies verwijderen. Indien u ervoor
kiest om cookies uit te schakelen, kan het zijn dat u niet meer van alle mogelijkheden van de website
gebruik kunt maken. Raadpleeg de browserinstructies of de “help”-functie van uw browser om meer
te weten te komen over de instellingen en het verwijderen van cookies.
6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Geuzenet en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@geuzenet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Geuzenet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft 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
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7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Geuzenet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons op nummer +31 88 248 1000 of per mail naar
info@geuzenet.nl.

Contactgegevens:
Geuzenet
Hoofdweg 640
2132 MK Hoofddorp
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