
PRIVACYVERKLARING 
Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en gaan daarom zorgvuldig met de door jou verstrekte 

gegevens om. Hieronder lees je welke gegevens wij verzamelen, bewaren en waarom. 

CrewConnect B.V. - Bakboord 13 - 3823 TB Amersfoort - +31 (0)6 50513837 - info@crewconnect.eu 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
CrewConnect B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij 

verwerken: bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, 

betalingsgegevens (bijv. m.b.t. opdrachten of serviceverlening), foto's of video's. 

Eventuele door jou verstrekte (persoonlijke) gegevens worden enkel en alleen door ons gehanteerd 

om jou van een antwoord of aanbieding te voorzien en worden niet gebruikt voor commerciële 

doeleinden van derden. CrewConnect B.V. verstrekt de gegevens enkel aan derden als dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

COOKIES 
Wij gebruiken analytische cookies (middels Google Analytics waarvan de ip-gegevens zijn 

geanonimiseerd) die geen inbreuk maken op jouw directe privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet 

of smartphone. 

 

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN 
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Vaak kort of niet langer dan drie jaar. We zijn vanwege 

de Belastingdienst echter verplicht om onze administratie 7 jaar te bewaren. De bescherming van 

jouw gegevens nemen wij serieus en wij treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je 

de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 

dan contact op. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN, RECHTEN 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens sturen naar ons e-

mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Heb je 

klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op. Je hebt 

ook het recht om deze klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd (huidige versie 12/04/18). 


