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Om u goed van dienst te kunnen zijn, verzamelen wij allerlei gegevens. Waaronder, in sommige gevallen, ook 
persoonsgegevens. Dit is afhankelijk van de aard van de dienstverlening en/of reden dat u contact met ons 
opneemt. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe wij dat doen, hebben wij omschreven in deze 
privacyverklaring. 

Inhoud: 
• Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 

• Welke gegevens verwerken wij? 

• Voor welke doelen verwerkt BasePoint uw gegevens? 

• Verstrekking aan derden 

• Hoe gaan wij met uw gegevens om? 

• Websites van derden 

• Wijzigingen in de privacyverklaring 

• Controle op uw gegevens 

• Bezwaar maken 

Wanneer verzamelen wij uw gegevens? 
BasePoint verwerkt in het kader van zijn dienstverlening en als u solliciteert bij BasePoint, gegevens. Deze 
gegevens ontvangen wij rechtstreeks van u. 
 
Als u onze website bezoekt, worden geen gegevens van u verzamelt. Zo maken wij geen gebruik van cookies op 
onze website en wordt het clickgedrag van bezoekers op onze website niet geanalyseerd. 
 
Ons kantoor beschikt over camerabewaking aan de buitenzijde van het pand. 
 

Welke gegevens verwerken wij? 
Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag of verzoek. U bent zelf 
verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en relevante informatie aan ons. De volgende gegevens 
verwerken wij: 
Bedrijfsgegevens: 

➢ Bedrijfsnaam 

➢ Bedrijfsgegevens 

➢ IBAN rekeningnummer 

➢ Telefoonnummers 

➢ E-mailadressen. 

Gegevens van contactpersonen: 

➢ Naam 

➢ Telefoonnummers 

➢ E-mailadressen 
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➢ Functietitels 

➢ Geslacht 

➢ Gegevens die u invult op bijvoorbeeld social media van BasePoint. 

Als u solliciteert bij BasePoint: 

➢ Naam en adresgegevens 

➢ Telefoonnummer 

➢ E-mailadres 

➢ Gegevens op uw cv 

➢ Andere gegevens die belangrijk kunnen zijn bij de beoordeling van uw geschiktheid voor de 

vacature, bijvoorbeeld referenties. 

Voor welke doelen verwerken wij uw gegevens? 
➢ Om met u te communiceren door middel van e-mail, telefoon, whatsapp of post 

➢ Om u te informeren over persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen binnen BasePoint 

➢ Om u te informeren over een voor u relevant project 

➢ Om met u aangegane afspraken vlot en correct te kunnen nakomen en naleven 

➢ Om samenwerking en betrokkenheid tussen u en BasePoint, kenbaar te maken op social media en 

website. 

Verstrekking aan derden 
Indien het noodzakelijk wordt geacht binnen onze samenwerking, geven wij door u verstrekte gegevens door aan 
derde partijen. Wij vragen u te allen tijde vooraf om uw toestemming. 
 

Hoe gaan wij met uw gegevens om? 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te 
beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. Onze 
veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd. 
Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. In het geval van een 
sollicitatie, is het mogelijk dat wij uw gegevens bewaren voor toekomstige vacatures. Camerabeelden worden 
volgens de geldende, wettelijke richtlijnen opgeslagen en bewaard. 
 

Websites van derden 
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die u bezoekt door middel van een link met onze 
website. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw gegevens 
omgaan. 
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Wijzigingen in de privacyverklaring 
Wijzigingen of aanpassingen in de privacyverklaring publiceren wij op onze website. Wij adviseren u deze 
privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van wijzigingen en/of aanpassingen op de hoogte bent. 
Jaarlijks wordt onze privacyverklaring indien nodig, geactualiseerd. 
 

Controle op uw gegevens 
U kunt voor inzage, wijzigen, corrigeren of verwijderen van uw gegevens contact opnemen met ons op 
info@basepoint.xyz.  

Bezwaar maken 
Wij staan u graag te woord indien u een klacht hebt over de verwerking van uw gegevens door BasePoint. Mocht 
er desondanks toch een geschil ontstaan waar we samen niet uitkomen, dan heeft u op grond van de 
Privacywetgeving ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Middelburg, februari 2021 
 
Directie BasePoint 
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