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PRIVACYVERKL ARING
PetraDTP gevestigd in Papendrecht, Hendrik Breitnerstraat 30, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
PetraDTP, Hendrik Breitnerstraat 30, 3351 BD Papendrecht, tel. +31626354677, www.petradtp.nl
Constance Petra is eigenaar van PetraDTP en te bereiken via info@petradtp.nl
Persoonsgegevens die ik verwerk
PetraDTP verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Verwerkt PetraDTP ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of
gegevens betreffende ras. PetraDTP verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Waarvoor heeft PetraDTP deze gegevens nodig?
Zij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om u te informeren over wijzigingen van haar diensten.
- Om u een offerte of factuur te kunnen sturen.
- Ten behoeve van de administratie/belastingaangifte.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is PetraDTP gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen
daarin bij. In dat kader behoudt PetraDTP zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten
sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.
Gegevens bewaren
PetraDTP zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
PetraDTP geeft uw gegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer zij daar
wettelijk toe verplicht is.
Website bezoek
PetraDTP gebruikt GEEN technische en functionele cookies.
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PRIVACYVERKL ARING
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij mij bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt
u een gespecificeerd verzoek naar het genoemde e-mailadres op mijn website.
Beveiliging
PetraDTP hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. PetraDTP heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of
tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Er is geen enkel ander persoon dan Constance Petra die bij PetraDTP toegang heeft
tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, ook de boekhouder heeft geen persoonsgegevens nodig. In het geval PetraDTP gebruik maakt
van de diensten van derden, zal PetraDTP in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde
beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op.
Aanpassen verklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De laatste versie staat altijd op deze website.
Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine
onvolkomenheden voordoen. PetraDTP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik van de inhoud van deze
verklaring en/- of de website.
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