
Privacyverklaring  

 

Com-dt, gevestigd aan Puttershoek 8, 6581 CN Malden, verwerkt persoonsgegevens van klanten, 

prospects en relaties. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de 

eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection 

Regulation). In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we 

persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens 

verwerken? Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen. 

 

Com-dt behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We 

raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen 

op de hoogte bent. 

Laatst gewijzigd: mei 2018 

 

Contactgegevens 

Handelsnaam:  

Com-dt  

Puttershoek 8 

6581 CN Malden 

(024) 373 93 11 

info@com-dt.nl 

KvK nummer: 09118668 

BTW NL 0932.19.003.B01 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Com-dt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. U heeft deze 

gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de persoonsgegevens 

die wij verwerken: 

• voor- en achternaam 

• geslacht 

• adresgegevens 

• telefoonnummer(s) 

• e-mailadres(sen) 

• functietitel 

• bedrijfsgegevens 

• betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en BTW-nummer 

• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie  

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

Com-dt verwerkt uw persoonsgegevens: 

• voor het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening op basis van een overeenkomst; 

• om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

• om rekeningen, goederen en diensten bij u te kunnen afleveren; 

• als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn; het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die wij nodig hebben 

voor onze belastingaangifte; 

• voor acquisitie van nieuwe klanten. 

 

Bewaartermijn 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat u klant bij ons bent of zolang als de wet dat 

voorschrijft. Bent u geen klant? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 

om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw gegevens worden niet langer 

dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.   
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 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 Com-dt en u heeft het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,  

gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw  toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@com-dt.nl. We reageren zo 

snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Com-dt wil u er tevens op wijzen dat u de 

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Com-dt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor 

de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als 

bedrijven (enkele van) uw gegevens verwerken in onze opdracht zullen wij met hen een 

bewerkersovereenkomst sluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Doorgaans werken wij samen met bedrijven of instellingen 

waaraan u zelf opdracht tot samenwerking met ons heeft gegeven. Wij zullen nooit commercieel 

misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.  

 

Cookies of vergelijkbare technieken 

Com-dt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Com-dt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en 

technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op de website van Com-dt staat bijvoorbeeld niet meer dan de 

bedrijfsnaam; persoonsgegevens komen er niet op voor. De persoonsgegevens staan op een met een 

wachtwoord beveiligde computer, op kantoor Com-dt. Een back up van alle bestanden waarin 

persoonsgegevens worden aangemaakt en bewaard, wordt real time gemaakt op een server die in 

eigen beheer en op eigen locatie draait. Kantoor Com-dt is mechanisch en met alarm beveiligd 

conform de heersende standaard.  

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op via info@com-dt.nl of (024) 373 93 11. 

 


