Privacy verklaring Oxama BV:
In het kader van de dienstverlening (uit hoofde van een overeenkomst van opdracht) worden
mogelijk persoonsgegevens verwerkt. Nog afgezien daarvan kan hiervan sprake zijn in het geval van
website bezoek en ook als u vragen stelt over de dienstverlening.
Hieronder volgt informatie over de achtergrond en doeleinden van deze gegevensverwerking, het
verzoek om instemming (indien van toepassing) , de rechten die u jegens Oxama BV kunt uitoefenen
met betrekking tot deze gegevens, de beveiligingsmaatregelen die zijn getroffen, de bewaartermijnen,
specifieke contactgegevens voor informatie over het privacy beleid alsmede de gevolgen die intreden
als u de gevraagde toestemming niet verstrekt of intrekt.
Achtergrond en doeleinden gegevens verstrekking:
Indien u deze website bezoekt om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over de dienstverlening kunt
u gegevens achterlaten die worden verzameld. Hierop wordt in de hierna volgende cookieverklaring
ingegaan.
Indien u vragen stelt, bijvoorbeeld via het e-mail adres als vermeld op deze website, worden uw
contactgegevens en de gegevens, die u in uw mailbericht vermeldt, verwerkt. Voor algemene vragen
kunt u volstaan met een contactadres, telefoonnummer en voornaam. Er zal dan eerst zo spoedig
mogelijk contact met u worden opgenomen om eerst uw vragen te beantwoorden.
Indien u een opdracht aan Oxama BV verstrekt, worden afgezien van gegevens van een juridische
entiteit als opdrachtgever, mogelijk ook gegevens verwerkt van de contact personen en bestuurders
van opdrachtgever. Deze verwerking vloeit voort uit een overeenkomst. Deze gegevens zullen veelal
al openbaar zijn (registratie Kamer van Koophandel).
Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is, is de kans groot dat ook niet openbare
persoonsgegevens worden verwerkt.
De gegevens die aan de cliënten (betrokkenen) worden gevraagd worden gebruikt om:
➢
➢
➢
➢
➢

De identiteit van opdrachtgever en vertegenwoordigingsbevoegden of contactpersonen te kunnen
vaststellen;
Adviezen te geven en/of opdrachten uit te voeren;
Te factureren en een boekhouding te voeren (wettelijke verplichting);
Klachten en verzoeken met betrekking tot de persoonsgegevens te behandelen;
Vragen te stellen aan andere dienstverleners (na overleg).

Aan wie worden de gegevens doorgegeven of verwerkt?
Persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door ICT concept waarmee een
verwerkingsovereenkomst is gesloten. Tevens worden gegevens verwerkt door Zweers Wijbenga te
Utrecht.
Gevolgen van het niet verstrekken of intrekken van de toestemming tot gegevensverwerking:
Indien geen gegevens of onvolledige gegevens digitaal worden verstrekt, zal per gewone post
moeten worden gecommuniceerd. Alsdan zal aan u worden gevraagd om relevante stukken in
papieren versie aangetekend te sturen. De communicatie zal meer tijd nemen.
Beveiligingsmaatregelen:
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Oxama BV heeft als beleid om niet meer over de cliënt of personen die voor de cliënt werken te
vragen dan noodzakelijk. Oxama BV vraagt cliënten zo min mogelijk gegevens, die herleidbaar zijn
naar een individu, te verstrekken. En het verstrekken van herleidbare patiënten gegevens alleen te
realiseren als het niet anders kan (bijvoorbeeld voor processtukken).
E-mail communicatie over/met betrokkenen vindt voornamelijk met een code plaats.
Oxama BV heeft de website en desktops beveiligd door middel van ESET security en beveiliging van
ICT concept.
Bewaartermijnen:
Eventuele persoonsgegevens in relatie tot een algemene vraag van een betrokkene die vooralsnog
geen opdracht verstrekt, worden na en na half jaar verwijderd.
Cliënten worden via de voorwaarden dienstverlening geïnformeerd over bewaartermijnen.
Toestemming, het intrekken daarvan:
Voor zover nodig en vereist wordt aan cliënten uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het
verwerken van mogelijke persoonsgegevens.
U kunt de toestemming tot het verwerken van deze gegevens te allen tijden intrekken door een
concreet verzoek te richten aan: vanarden@oxama.nl.
Vragen of verzoeken in relatie tot privacy (bezwaar, correctie en verwijdering etc):
U kunt Oxama BV verzoeken om een opgave te doen van over u verwerkte persoonsgegevens en om
correctie dan wel het verwijderen van deze gegevens.
U heeft recht op data portabiliteit en in bepaalde gevallen recht op vergetelheid.
U kunt klachten over de gegevensverwerking van Oxama BV indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens of bij Oxama BV via onderstaand adres.
Indien u vragen heeft over deze verklaring, uw rechten als betrokkenen dan wel een verzoek
(bezwaar) wenst in te dienen omtrent verwerkte gegevens, kunt u daartoe het volgende e-mailadres
gebruiken: vanarden@oxama.nl
Cookieverklaring:
Afhankelijk van de voorkeuren die u hebt ingesteld op verschillende sociale-mediasites, en uw
instellingen op onze website kunnen wij persoonsgegevens verzamelen via cookies of vergelijkbare
technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
Uw IP-adres;
Uw cookie-ID;
Uw webbrowser;
Uw locatie;
De webpagina's die u op onze websites bezoekt;
Oxama BV gebruikt deze gegevens alleen voor de functionaliteit van de website.
Melding datalekken:
U wordt vriendelijk verzocht om een vermoed data lek met betrekking tot deze website of de digitale
omgeving van Oxama BV dan wel uw mailaccount of digitale omgeving (indien u van daaruit
gecommuniceerd heeft met Oxama BV) zo spoedig mogelijk te melden via de onderstaande
contactgegevens.
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Geautomatiseerde besluitvorming
Oxama BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Daarmee wordt in de regelgeving gedoeld op
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke
tussenkomst.
Wijziging privacy verklaring:
Oxama BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. De wijzigingen zullen op de
website worden geplaatst.
Contactgegevens :
Oxama BV
bezoekadres:
Arnhemse weg 6
3817 CH AMERSFOORT
postadres:
Postbus 2092
3800 CB Amersfoort
T: 033 4451545
e-mail: vanarden@oxama.nl
KvK:03034882
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