Privacy beleid van Demodelovereenkomst.nl B.V.

Onderstaand volgt ons privacy statement ten behoeve van Demodelovereenkomst.nl B.V.
In deze verklaring omschrijven wij hoe wij de privacy van alle bezoekers van onze site respecteren. Bij
demodelovereenkomst.nl streven wij ernaar om gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze te
verwerken teneinde uw privacy te beschermen. Wij zijn van mening dat iedereen van vrije informatieuitwisseling kan profiteren als die informatie op verantwoorde wijze wordt verzameld en gebruikt.
Mocht u vragen hebben of het gevoel hebben dat bepaalde kwesties niet afdoende in ons privacy
statement worden geregeld, neemt u dan contact met ons op.
Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van demodelovereenkomst.nl.
U dient zich ervan bewust te zijn dat demodelovereenkomst.nl niet verantwoordelijk is voor het privacy
beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy
beleid te accepteren.
Demodelovereenkomst.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor onze dienstverlening vragen wij u om (persoons) gegevens te
verstrekken. Wij vragen u naar uw persoonlijke gegevens die voor de inrichting van de
modelovereenkomst noodzakelijk zijn. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van demodelovereenkomst.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Toepassing Wet bescherming persoonsgegeven/Wbp - bewerker
Wet Bescherming persoonsgegevens/Wbp artikel 1 sub e –bewerker van persoonsgegevens: degene
die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks
gezag te zijn onderworpen - is van toepassing op de dienstverlening van Demodelovereenkomst.nl.
De toelichting op deze wettekst luidt: De bewerker verwerkt gegevens ten behoeve van de
verantwoordelijke, dat wil zeggen overeenkomstig diens instructies en onder diens (uitdrukkelijke)
verantwoordelijkheid.(II, nr. 3, blz. 61). Bepalend voor de afbakening van het begrip is de relatie met
de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en de mate van zeggenschap waarmee de
verwerking van persoonsgegevens gepaard gaat. (II, nr. 3, blz. 61). De bewerker is allereerst een
buiten de organisatie van de verantwoordelijke staande persoon of instelling. Het zal veelal gaan om
een persoon of instelling die niet in een hiërarchische relatie tot de verantwoordelijke staat. Daar waar
een hiërarchische relatie bestaat met de verantwoordelijke moet worden gesproken van (intern)
beheer. De verantwoordelijke die gegevens te zijner behoeve buiten zijn rechtstreeks gezag verwerkt
wil hebben is op grond van artikel 14, tweede lid, verplicht een overeenkomst met de bewerker aan te
gaan.(II, nr. 3, blz. 61). Voor de afgrenzing van het begrip «bewerker» ten opzichte van het begrip
«verantwoordelijke» is de inhoud van de overeenkomst die de bewerker sluit met de verantwoordelijke
van belang. Daarnaast is echter ook van belang hoe zich het één en ander vervolgens in de praktijk
feitelijk ontwikkelt.(II, nr. 3, blz. 62). Daarnaast beperkt de bewerker zich tot het verwerken van
persoonsgegevens zonder zeggenschap te hebben over het doel van en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens. Hij neemt geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de
verstrekking aan derden en andere ontvangers, de duur van de opslag van de gegevens enz. Zou hij
immers deze zeggenschap wel verwerven dan dient hij als verantwoordelijke te worden aangemerkt.
(II, nr. 3, blz. 61/62). Dienstverlening door bewerker. Het bewerkersbegrip is in principe van
toepassing op verschillende vormen van dienstverlening. Uitgangspunt is daarbij dat de dienstverlening
betrekking heeft op het verwerken van persoonsgegevens.
Demodelovereenkomst.nl bewaart de van toepassing zijnde vragen op de gedownloade
modelovereenkomst, evenals de gedownloade modelovereenkomst voor een periode van 10 jaar.
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Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten
bewaren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van demodelovereenkomst.nl of
die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Wijzigen en bewaren gegevens
De van bezoekers van de site verzamelde gegevens worden uitsluitend bewaard met het doel de
gewenste dienst te verlenen. Zodra de dienst voltooid is, worden alle gegevens conform het beleid van
demodelovereenkomst.nl op het gebied van het bewaren van gegevens vernietigd. Als u uw gegevens
wilt (laten) bijwerken en/of wijzigen of uit onze administratie wilt (laten) verwijderen, neemt u dan
contact met ons op, met een korte beschrijving van uw verzoek.
Links naar derden
Wij wijzen u erop dat onze site af en toe links naar andere sites kan bevatten waarop dit privacy beleid
niet van toepassing is. Het is mogelijk dat bezoekers van onze site voor meer informatie worden
doorgeleid naar de sites van derden. Demodelovereenkomst.nl geeft geen verklaringen of garanties af
over de wijze waarop gebruikersgegevens op de servers van derden worden opgeslagen of gebruikt.
Wij raden u aan het privacy beleid van iedere derdesite waarheen vanaf onze site wordt doorgelinkt, te
bestuderen, zodat u zelf kunt nagaan hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy
beleid, kunt u contact met ons opnemen:
Demodelovereenkomst.nl B.V.
Bezoekadres: Neude 2 bis, Utrecht
Postbus 513, 3440 AM WOERDEN
info@demodelovereenkomst.nl
www.demodelovereenkomst.nl
Utrecht, 1 augustus 2016
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