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Uitleg Privacyverklaring
Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals
omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in
overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018 Algemene
Verordening Gegevensbescherming AVG). Eenieder die binnen Direkta werkzaam is, is verplicht
zorgvuldig met persoonlijke gegevens van zowel collega’s, cliënten als van overige relaties om te
gaan. Alle medewerk(st)ers worden menigmaal op deze privacy gewezen en dienen daartoe ook
jaarlijks een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn verstrekt door personen die onze
website bezoeken of die per mail, telefoon of op welke wijze dan ook ter handstellen. Indien u via
deze website informatie vraagt, vragen wij naar uw naam, emailadres en telefoonnummer. Het is
mogelijk dat u wordt benaderd om na te gaan of u de juiste informatie heeft ontvangen.
Er wordt tijdens uw bezoek aan onze site gebruik gemaakt van cookies om u de door u gezochte
informatie veilig te kunnen aanbieden en deze website technisch goed te laten functioneren. Cookies
worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.
Wij zijn geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site. De informatie die
wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en
marketingactiviteiten.
Direkta hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze site. Indien
u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaand emailadres koen@direkta.nl.
Deze Privacyverklaring maakt onderdeel uit van onze Algemene Voorwaarden welke u eveneens op
deze site aantreft.
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Privacyverklaring
Direkta en NonDust.nl Direkta en NonDust.nl, gevestigd aan Klaverveld 17a, 4698 PS Oud-Vossmeer,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
1. Contactgegevens:
Direkta met beheer van de websites www.direkta.nl en www.nondust.nl Klaverveld 17a,
4698 PS Oud-Vossemeer telefoonnummer 0166-607175. Koen Luters kunt u bereiken met
vragen over privacy via pricay@direkta.nl.
2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Direkta en NonDust.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
a. noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
b. noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijk verplichting

3. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens:
a. Accountant
b. Belastingdienst
c. Bankwezen
d. Telecombedrijf
e. Transportbedrijf
4. Bewaartermijn van de gegevens:
a. wettelijk bewaringstermijn voor de boekhoudadministratie van 10 jaar.
b. in geval van persoonsgegevens, die in een zakenrelatie vrijwillig worden verstrekt, zolang die
zakenrelatie duurt
5. Rechten van betrokkene:
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Direkta
en NonDust.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@direkta.nl.
Direkta en NonDust.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
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Natuurlijke personen verstrekken uitsluitend vrijwillig persoonsgegevens, die noodzakelijk
zijn om een behoorlijke bedrijfsadministratie te voeren.
Indien er sprake is van, dat Direkta en Nondust.nl ongevraagd persoonsgegevens ontvangen
van natuurlijke personen, zoals bijv. een open sollicitatie. Deze informatie wordt in een

beveiligde omgeving opgeslagen en is slechts toegankelijk voor een beperkte aantal
professionals binnen onze organisatie.
6. Geautomatiseerde besluitvorming
Direkta en NonDust.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Direkta en NonDust.nl) tussen zit.
7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Direkta en NonDust.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via privacy@direkta.nl

8. Gegevens, die Direkta en Nondust.nl verwerken:
a. Voor- en achternaam
b. Adresgegevens
c. Telefoonnummer
d. E-mailadres

9. Direkta en NonDust.nl verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Direkta en NonDust.nl blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
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