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Uw privacy is voor ons belangrijk!
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking
gegaan. Hoe wij omgaan met uw gegevens en met uw privacy hebben wij vastgelegd in
deze privacyverklaring.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens binnen MoreProfit is de
eigenaar, Jan Douwe Oldenkamp.
Douwe is bereikbaar via: douwe.oldenkamp@more-profit.nl, Mobiel: 06-14960511
2. Hoe komt MoreProfit aan uw gegevens
MoreProfit ontvangt uw persoonlijke gegevens direct of indirect van het bedrijf waar uw
werkzaam bent. Zakelijke gegevens die wij bewaren, zijn uw persoonlijke gegevens als
functionaris, zoals:
-

Functietitel
Mobile nummer
Kantoor telefoonnummer
Mailadres
Vestiging- en postadres
Geboortedatum
Assessment

3. De reden waarom wij uw persoonlijke gegevens opslaan
Persoonlijke gegevens slaan wij op omdat u of uw werkgever eenmalig of frequent
producten of diensten bij ons heeft afgenomen. Mocht er sprake zijn van herhalingsaankoop
of een adviesvraag, dan is het noodzakelijk dat wij over uw gegevens beschikken, zodat wij u
op een juiste manier kunnen benaderen.

4. Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Wij bewaren uw gegevens voor zo lang als nodig. In elk geval zo lang als u klant bij ons bent
of werkzaam bent bij een van onze opdrachtgevers.

5. Klachtenprocedure
Indien u klachten heeft over onze manier van werken, verwijzen wij u naar onze algemene
voorwaarden.
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6. Gegevens naar derden overdragen
Wij zullen uw gegevens niet overdragen aan derden, tenzij u ons schriftelijk toestemming
hiervoor heeft gegeven.
7. Beveiliging
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft MoreProfit passend technische en
organisatorische maatregelen getroffen.
7.1 Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een van de volgende CRM-systemen:
Sugar en of Teamleader. Deze CRM-systemen bewaken uw gegevens volgens de DPA
richtlijnen Data Processing Agreement en de GDPR-regels.
7.2 Als wij informatie verzenden met uw persoonlijke gegevens, dan maken wij gebruik van
het systeem Office 365 en de beveiligde mailomgeving van Loko-IT. Loko bewaakt uw
gegevens volgens de Nederland ICT Voorwaarden.
7.3 Voor het maken en bewaren van assessment volgen wij de werkwijze van
Dilemmamanager privacyverklaring van dilemmamanager.
8. Transparantie en surfgedrag
MoreProfit maakt gebruik van dienstverleners die het surfgedrag van bedrijven die onze
website bezoeken in kaart brengen.
De data – NAW-gegevens bedrijf, bezochte pagina’s en bezoekduur - uit dit surfgedrag kan
door MoreProfit worden inzet voor promotiedoeleinden.
Indien een bedrijf anoniem wil surfen, dan heeft een gebruiker en/of de organisatie de
mogelijkheid om, 'in private surfen' in te stellen in de browser.
9. Inzagerecht, verwijdering, vragen en of klachten
9.1 Via info@more-profit.nl van kan u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te
zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. MoreProfit zal uw verzoek in behandeling
nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
9.2 Indien je bezwaar wilt maken, klachten hebt of opmerkingen over de wijze waarop
MoreProfit uw persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kunt u contact
opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
10. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend
gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

