Privacy Verklaring
Dispo Medical BV, gevestigd aan Warmtekrachtstraat 25, 8094 SE Hattemerbroek, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens zijn:
- telefoonnummer:
- algemeen mailadres:
- website:

+31 38 444 6414
info@dispomedical.nl
www.dispomedical.nl

Doel van deze verklaring
Dispo Medical BV verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, als klant, leverancier, medewerker, of ander contactpersoon.
1. Soorten gegevens:
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij (mogelijk) van u verwerken:
- contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres;
- geslacht, leeftijd, burgerlijke staat;
- geboortedatum, geboorteplaats;
- BSN nummer
- gegevens over dienstverband, functie, inkomen
- bankrekeningnummer, identiteitsgegevens
- scholingsgegevens, werkverleden
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze
website in te vullen, in correspondentie en/of telefonisch
2. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:
Dispo Medical BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- om onze dienstverlening of overeenkomst uit te kunnen voeren;
- om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en/of overeenkomst;
- om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals belastingaangifte en personeelsadministratie.
3. Grondslagen voor verwerking van uw gegevens:
Dispo Medical BV gebruikt tenminste één van de volgende gronden voor verwerking van uw
persoonsgegevens:
- indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst;
- bij het nakomen van een wettelijke verplichting;
- met toestemming die u hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden;
- indien sprake is van een gerechtvaardigd belang (dit betreft gegevens van relaties waarmee
geen lopende overeenkomst is).
4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:
Dispo Medical BV bewaart de gegevens tot 2 jaar na de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.
Voor gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar,
waarna de gegevens worden vernietigd.

5. Delen van persoonsgegevens met derden:
Dispo Medical BV deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van
de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of gerechtelijke uitspraak.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dispo
Medical BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt Dispo Medical BV uw persoonsgegevens aan derden met uw toestemming.
6. Cookies, of vergelijkbare technieken:
Dispo Medical BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
7. Uw rechten:
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 Dispo Medical BV 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.
8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Dispo Medical BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
9. Contact en Klacht:
U kunt contact met ons opnemen via de genoemde contactgegevens. Op grond van Nederlandse en
Europese privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.

