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Privacy statement Definit BV 
 
In deze verklaring geven we aan hoe Definit BV omgaat met persoonsgegevens. 

 
Versie: 21 mei 2018 

 

 

Inhoudsopgave 

 
1. Contactgegevens .............................................................................................................................. 1 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken .............................................................................................. 1 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken ................................................. 2 

4. Bewaartermijnen van persoonsgegevens ........................................................................................ 3 

5. Delen van persoonsgegevens met derden ...................................................................................... 3 

6. Cookies en vergelijkbare technieken ............................................................................................... 3 

7. Recht op inzage, correctie, vergetelheid en overdracht ................................................................. 3 

8. Bezwaar maken ................................................................................................................................ 3 

 

 

1. Contactgegevens 
 

Definit BV 

Rijsthout 16 

6846ED  Arnhem 

Mobiel 06 532 249 31 

E-Mail info@definit.nl 

 
 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Definit BV verleent adviesdiensten op het gebied van ICT aan organisaties. Voor het uitvoeren van de 

werkzaamheden leggen we persoonlijke gegevens vast. Hieronder geven we aan in welke situaties we 

gegevens vastleggen en waarom dit gebeurt. 

 

Rol Activiteit waarvoor persoonlijke 
gegevens worden verwerkt 

Wettelijke grondslag voor deze 
verwerking 
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(Potentiele) klant Contact met u opnemen wanneer u 
een vraag heeft 

Peroonsgegevens worden verwerkt 
om contact met u op te kunnen 
nemen 

(Potentiele) klant Offerte aanvraag Peroonsgegevens worden verwerkt 
om u een offerte aan te kunnen 
bieden 

(Potentiele) klant Overeenkomst aanvraag Peroonsgegevens worden verwerkt 
om u een overeenkomst aan te 
kunnen bieden 

Klant Uitvoering van de opdracht Peroonsgegevens worden verwerkt 
om tijdens de opdracht contact 
met u op te kunnen nemen en uw 
bedrijf te kunnen bezoeken 

Klant Facturatie van de opdracht Peroonsgegevens worden verwerkt 
om u een correcte factuur te 
kunnen toesturen 

Klant Contact houden na afronding van de 
opdracht 

Peroonsgegevens worden verwerkt 
om contact met u te houden over 
eventuele vervolgvragen 

Leverancier Informatie of offerte aanvraag Peroonsgegevens worden verwerkt 
om bij u een passende offerte te 
kunnen opvragen 

Leverancier Overeenkomst Peroonsgegevens worden verwerkt 
om met u een overeenkomst te 
kunnen afsluiten 

Leverancier Facturatie Peroonsgegevens worden verwerkt 
om uw facturen te kunnen betalen 

 

  

Definit BV verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens: 

- Voor en achternaam 

- Bezoek adres 

- Factuur adres 

- Telefoonnummer 

- E-mail adres 

 

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Definit BV verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
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4. Bewaartermijnen van persoonsgegevens  
 

Definit BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de aangegeven doelen 

te realiseren. 

Gegevens voor facturatie worden 7 jaar bewaard in verband met wettelijke verplichting. 

Naam, e-mail adres en telefoonnummer blijven na einde van de opdracht bewaard om nog contact met 

u op te kunnen nemen.  

 

 

5. Delen van persoonsgegevens met derden 
 

Definit BV deelt alleen factuurgegevens met derden voor het verwerken van de financiële 

administratie.  

 

 

6. Cookies en vergelijkbare technieken 
 

De website van Definit BV, www.definit.nl, maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken 

Wanneer u de website bezoekt, worden geen persoonlijke gegevens verzameld of vastgelegd. 

 

 

7. Recht op inzage, correctie, vergetelheid en overdracht 
 

Op verzoek geven we u een overzicht van de persoonsgegevens die Definit BV van u heeft verwerkt en 

kunt u verzoeken om onjuiste gegevens te laten corrigeren. Voor zover dit wettelijk is toegestaan, 

verwijderen we op verzoek uw persoonsgegevens (“recht op vergetelheid”). Op verzoek kunt u uw 

persoonsgegevens laten overdragen naar een andere partij. 

Uw verzoek kunt u richten aan Bob Kennedy, Definit BV, Rijshout 16, 6846ED Arnhem, of via e-mail: 

bob.kennedy@definit.nl 

Binnen 30 dagen reageren we op uw verzoek. 

 

 

8. Bezwaar maken 
 

Wilt u bezwaar maken tegen het tegen het verwerken van uw gegevens door Definit BV, dan kun u dat 

schriftelijk of per e-mail richten aan: Bob Kennedy, Definit BV, Rijshout 16, 6846ED Arnhem, 

bob.kennedy@definit.nl  

Binnen 30 dagen reageren we op uw verzoek. 

 

Een klacht kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

info@autoriteitpersoonsgegevens.nl 


