Privacy Statement
Péritus B.V., gevestigd aan St. Canisiussingel 26c, 6511 TJ Nĳmegen, is verantwoordelĳk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Péritus B.V. is een zakelijke dienstverlener die alleen persoonsgegevens registreert in het kader
van de dienstverlening of levering van producten. Hiervoor gebruikt zij een CRM systeem waarin
geen andere persoonlijke gegevens worden opgeslagen anders dan hier onder vermeld.
Vragen over de Gegevensbescherming van Péritus kunnen worden gesteld via
L.Pijnappel@peritus.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Peritus B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, uw
werkgever of uzelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
De benodigde bedrijf gerelateerde gegevens zijn:
- Functie
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Communicatie voorkeur

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
De persoonlijke gegevens hebben wij nodig voor onze dienstverlening aan de volgende personen
die werken met de software die wij leveren/ondersteunen:
- Applicatiebeheerders, ter ondersteuning bij de inzet van de software en oplossen van
problemen.
- Gebruikers, voor persoonlijke uitleg van de functies in de software of deelname aan cursussen.
- Beslissers, bij de aankoop van onze producten en diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Péritus B.V. bewaart uw persoonsgegevens zolang zij zaken doet moet uw bedrijf waar u in dienst
bent of zolang u daar in dienst bent. Vermelding van uw naam in verslagen van contactmomenten
blijven behouden ten behoeve van toekomstige dienstverlening

Delen van persoonsgegevens met derden
Péritus B.V. verkoopt 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.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Péritus B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan
deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden
voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

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 Péritus B.V. en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een computerbestand of op papier
naar u of een andere, 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 L. Pijnappel@peritus.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Péritus B.V. 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.

