Privacy Statement
Uw privacy is belangrijk voor ons. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en
integriteit van uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere
doeleinden dan in deze Privacy Statement worden beschreven.
Als u specifieke vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met
privacy@traject.com. We staan voor u klaar.
Onze diensten
TRAJECT levert oplossingen aan overheden, bedrijfsleven, onderwijs, zorg en de utiliteitsbouw. Onze
privacyverklaring is van toepassing op deze diensten.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij respecteren uw privacy en zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die
de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:









Voornaam, achternaam en aanhef;
E‐mailadres;
Telefoonnummer;
Adres;
Betaal‐ en factureringsinformatie zoals bankrekeningnummer;
Naam, bankrekeningnummer, BTW nummer en KvK‐nummer van uw bedrijf;
Bij bezoek aan onze website: IP‐adres en activiteiten op onze website.

Doel verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:







Teneinde u te bereiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
Afhandeling van alle administratieve handelingen zoals het versturen van facturen en verwerken
van betalingen;
Uitnodiging voor een door ons georganiseerde beurs, lezing of soortgelijke bijeenkomst;
Analyse van uw gedrag op onze website om daarmee de website te kunnen verbeteren.

Delen van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of
aan verwerkers die in opdracht van TRAJECT bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de IT‐beheerder en
de externe telefoondienst). Met alle verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om uw
privacy te kunnen garanderen.
Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.
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Beveiliging van uw persoonsgegevens
We stellen alles in het werk om de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en volledigheid van alle
persoonsgegevens te waarborgen en om de privacy en veiligheid van onze databanken te beschermen.
Onze medewerkers en gecontracteerde servicebedrijven hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan
de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming. Als u aanwijzingen heeft dat er misbruik is
gemaakt van uw gegevens, neem dan contact op via privacy@traject.com.
U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐
met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (recht op
vergetelheid). Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wilt krijgen, kunt u een mail sturen naar onze
functionaris voor gegevensbescherming via privacy@traject.com. Op deze manier kun u ook de gegevens
laten corrigeren, verwijderen of uw toestemming intrekken om uw persoonsgegevens op te slaan. Uw
aanvraag zal binnen 30 dagen worden afgehandeld.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om een correcte dienstverlening uit te voeren en
uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de
fiscale termijn van 7 jaar en vervolgens vernietigd.
Aanpassen Privacy Statement
De wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming kunnen voortdurend wijzigen. Wij behouden ons
dan ook het recht voor dit Privacy Statement aan te passen.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met de laatste versie van ons Privacy Statement.
De huidige versie is bijgewerkt op 24 mei 2018.

Privacy Statement TRAJECT Adviseurs & Managers

Pagina 2 van 2

