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Privacyverklaring:
Adaptilo verwerkt persoonsgegevens die betrekking hebben op de diensten die we leveren. In deze verklaring
wordt vermeld wat we met uw persoonsgegevens doen en hoe we toezien op een veilig beleid.
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn nodig voor de verwerking van diverse administratieve processen. De
persoonsgegevens worden verkregen direct via klanten en/of via derden zoals de belastingdienst. De
aanlevering van deze gegevens gebeurt merendeels via mail, post, telefoon en applicaties.
Persoonsgegevens zijn naam, adres, BSN nummer, emailadres(sen), kopie paspoort (indien noodzakelijk i.v.m.
wetgeving), salarisgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens:
De persoonsgegevens zullen volgens de wettelijke termijn vereisten bewaard worden, daarna zullen ze
verwijderd worden.
Het doel en de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens zijn nodig om de diensten te kunnen verlenen die gevraagd worden door de klant en
aangeboden worden door Adaptilo.
Het kan voorkomen dat Adaptilo de persoonsgegevens aan derden zal afgeven, bijvoorbeeld bij uitbesteding
van een dienst. Hierover zal altijd vooraf goedkeuring voor gevraagd worden bij de klant.
Indien nodig zal Adaptilo persoonsgegevens afgeven aan derden in geval van een wettelijke verplichting.
Daarnaast maakt Adaptilo gebruik van Software waarbij persoonsgegevens worden opgeslagen. Met deze
partijen heeft Adaptilo een verwerkersovereenkomst.
Technische en organisatorische maatregelen
Adaptilo zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens geheim te
houden. Dit alles rekening houdend met de omvang, de verwerkingsdoeleinden en de uitvoeringskosten
hiervan.
Bij inbreuk waarbij persoonsgegevens zonder toestemming zijn verkregen zal hier zo spoedig mogelijk melding
van worden gemaakt bij de klant.
Wijzigingen in deze verklaring
Het kan voorkomen dat er tussentijds wijzigingen zullen zijn. De laatste versie van dit document is te vinden op
de website www.adaptilo.nl
Verzoeken
U heeft als klant meerdere rechten waaronder het inzien van uw gegevens, het verwijderen van uw gegevens
en het wijzigen van uw gegevens.
Vragen en verzoeken over persoonsgegevens kunt u stellen aan Meike Klasing, meike@adaptilo.nl

