
 

Privacyverklaring 
Ik respecteer de privacy van iedereen die in contact komt met EKC-ICT. Ik zorg er graag voor dat de 

persoonlijke informatie die je mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening 

gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe EKC-ICT met 

(persoons)gegevens omgaat. 

Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, 

neem dan direct contact op. Telefonisch: +31 6 23780736 of via info@ekc-ict.nl.  

Hoe persoonsgegevens beveiligd zijn 
EKC-ICT neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. EKC-ICT hanteert algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele 

beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, 

wijziging of vernietiging. 

EKC-ICT BV heeft de volgende maatregelen genomen om (persoons)gegevens te beveiligen:  

- Beveiligingssoftware, waaronder een virusscanner, firewall met intrusion detection system 

en up-to-date spyware detectie; 

- Alle wachtwoorden worden opgeslagen in een encrypted passwordmanager; 

- Uitsluitend geautoriseerde en gelicenseerde hardware en software; 

- Minimaal gebruik externe gegevensdragers zoals USB-stick of drive; 

- Fysieke vernietiging gegevensdragers na End of Live (EOL). 

Bijdrage aan veiligheid 
Mijn klanten moeten erop vertrouwen dat alle bedrijfsinformatie bij EKC-ICT in goede handen is. Het 

veilig omgaan met informatie/data vormt voor EKC-ICT daarom een onlosmakelijk deel van de 

dienstverlening. Onder geen enkele voorwaarde sla/bewaar ik bedrijfsgegevens/databases ‘in house’ 

op maar blijft dit op locatie van de klant. Altijd onder toezicht en beheer van de klant. 

Personen die namens EKC-ICT toegang hebben tot bedrijfs- of persoonsgegevens zijn – onder meer 

op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.  

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking 
Jouw persoonsgegevens worden door mij verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie 

met EKC-ICT. Hoe ver de relatie met EKC-ICT gaat, bepaal jij of jouw werkgever zelf.  

Welke gegevens worden verwerkt 
EKC-ICT verzameld slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig 

beschikbaar is gemaakt door de (contact)personen zelf. Deze informatie kan onder andere bestaan 

uit naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over de organisatie zelf. 

  

mailto:info@ekc-ict.nl


 
EKC-ICT BV verwerkt (persoons)gegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van betalingen; 

- Contactpersonen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit 

te kunnen voeren; 

- Om de dienstverlening bij u op locatie mogelijk te maken; 

- Om klanten op afstand te kunnen ondersteunen; 

EKC-ICT BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 

nodig zijn voor de belastingaangifte.  

Verstrekking aan derden 
EKC-ICT verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op 

jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van EKC-ICT bepaalde werkzaamheden verrichten 

(zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder). 

Bewaartermijnen 
EKC-ICT bewaart de persoonsgegevens voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van 

haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij EKC-ICT op grond van een wettelijke 

bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 

Gegevens over gebruik van de website 
Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) 

met zorg geselecteerd zijn, draagt EKC-ICT geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden 

en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
EKC-ICT BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet 
Je kunt mij schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd 

met informatie over de dienstverlening van EKC-ICT. Indien je meer informatie wilt over EKC-ICT, ons 

privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via 

onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over 

verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder. 

EKC-ICT 

Grindstraat 18 

7031JJ Wehl  

+31 6 23780736 

info@ekc-ict.nl 

Aanpassen privacy statement 
Ik behoud het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website 

worden gepubliceerd. EKC-ICT adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of 

er aanpassingen zijn doorgevoerd.  

Augustus 2019 


