Privacyverklaring TipTopTaal

TipTopTaal gaat zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Alles wat we van je
weten, valt onder ons beroepsgeheim. Dat staat in deze privacyverklaring.

Jouw dossier
We verzamelen allerlei gegevens van je. Daarin maken we een zorgvuldige keuze: wat is nodig en wat
niet? We hoeven echt niet alles te weten, maar sommige dingen zijn nou eenmaal noodzakelijk. Denk
aan adressen en telefoonnummers en aan alles wat van belang is voor een goede uitvoering van de
opdracht. Daar kunnen ook concurrentiegevoelige gegevens onder vallen. En gegevens die met
betaling te maken hebben.
Wat we verzamelen kan per klant verschillen. Omdat we een klein bedrijf zijn, zijn we niet verplicht
een register bij te houden. Dat doen we dus ook niet.
Je dossier bergen we goed op. Papieren gaan achter slot en grendel. Computerbestanden worden
versleuteld of staan achter een wachtwoord.
Je rechten
Je mag altijd weten wat er in je dossier staat. Zie je iets dat niet klopt? Is er iets veranderd? Dan kun
je natuurlijk altijd vragen of we de gegevens aanpassen of gedeelten verwijderen.
Voor alle rechten geldt dat wij in principe ingaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen
van anderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.
Geheimhouding
Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Alles wat we bespreken blijft onder ons. Dit betekent dat wij
alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming met anderen over jou of je bedrijf spreken. In bijzondere
gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder je toestemming informatie te geven. Toch zullen
we eerst contact met jou opnemen om deze informatieverstrekking met je te bespreken.
Derden
Via de website, reacties op blogberichten, Facebook, Twitter of het contactformulier worden ook
gegevens verzameld. Niet door ons, maar bijvoorbeeld door onze hostingprovider of Google. De
website maakt gebruik van Google Analytics.
Daar hebben we geen invloed op. We kennen die gegevens niet (in detail) en we kunnen die ook niet
aanpassen.
Meer informatie
Voor meer informatie over je dossier of je rechten, kun je bellen of mailen met Albert Lubberink.
06-48831989 | info@tiptoptaal.nl

