IRX privacystatement

IRX gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. In dit
privacystatement zie je op welke manier en waarvoor
IRX jouw gegevens verzamelt. Uiteraard kun je te allen
tijde bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens
via: info@irxcommunicatie.nl.
Verzameling van gegevens en grondslag
IRX verzamelt de volgende gegevens
via het contactformulier:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Grondslag:
Wanneer je het algemene contactformulier invult
worden je ingevulde gegevens gebruikt om een directe
email te sturen naar info@irxcommunicatie.nl. IRX gebruikt deze informatie enkel en alleen om contact met
je op te nemen over je vraag of bericht. Je gegevens
worden hierbij verder op geen enkele andere wijze opgeslagen en/of bewaard dan in de betreffende mailbox
en daarmee het standaard (persoonlijke) adressenbestand. Gegevens worden niet gedeeld, doorgestuurd
en/of doorverkocht aan derden.
Overige persoonsgegevens die wij verwerken:
•
Voor- en achternaam
•
Bedrijfsnaam
•
E-mailadres
•
Adresgegevens
•
Telefoonnummer
•
Bankrekeningnummer (t.b.v. facturering)
•
KvK-nummer (t.b.v. facturering)
Grondslag:
Bovenstaande gegevens worden verwerkt voor de
volgende doelen:
•
Het opnemen van contact over, of voorafgaand aan
een order
•
Het kunnen bellen of mailen wanneer dit nodig is
om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
•
Het verzenden van informatie en of reclame ten behoeve van producten gerelateerd aan onze dienstverlening
•
Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
•
Voor facturatie, of het afhandelen van een betaling
•
Wanneer dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die
nodig zijn voor bijv. de belastingaangifte.

E info@irxcommunicatie.nl
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Bewaren van gegevens
IRX bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de dienstverlening zoals hierboven beschreven te kunnen uitvoeren. Daarnaast bewaren wij de
persoonsgegevens voor de administratie, volgens de
hiervoor wettelijk vastgelegde termijn van 10 jaar.
Delen van gegevens met derden
IRX deelt jouw persoonsgegevens met derden enkel
en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gemaakte overeenkomst en om te kunnen
voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met
de bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IRX blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Geheimhouding
IRX verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk,
tot geheimhouding van alle persoonsgegevens waarvan
zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan
vermoeden.
IRX garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot deze persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in
dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en
zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen
of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan
derden, tenzij dit strikt noodzakelijk is voor uitvoer van de
gemaakte overeenkomst, of om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen. (zie hiervoor ook “delen van gegevens met
derden).
Beveiliging
IRX draagt zorg voor bescherming van jouw gegevens
om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking
tegen te gaan. Indien er een aanwijzing is van misbruik of
vermoedens daarvan kun je contact opnemen, via info@
irxcommunicatie.nl of onderstaand telefoonnummer.
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