Privacyverklaring
Welke persoonsgegevens wij verwerken
Nooms verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Nooms verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het opstellen van facturen
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om diensten bij u af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Nooms bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor de
persoonsgegevens die wij verwerken. Deze bewaartermijn is vastgesteld op basis van de Belastingwet.
Met wie wij uw persoonsgegevens delen
Nooms deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Hierbij kunt u denken aan een boekhouder. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nooms blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Wat zijn cookies en waarom gebruiken wij deze
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat uw bijvoorbeeld
niet steeds opnieuw bepaalde informatie hoeft in te voeren bij een bezoek aan de website. U
kunt uw cookies beheren in uw webbrowser, dit kunt u doen via de uitleg van de Consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen
Welke rechten u heeft
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen wanneer wij ze niet meer nodig hebben. 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 info@nooms.nl.
Om te voorkomen dat iemand anders dan u dit verzoek indient, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs mee te sturen bij een verzoek.
Nooms 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-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nooms 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, dan kunt u via info@nooms.nl contact met ons opnemen.

