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Privacyverklaring         

 

VA Ronic Is Here neemt de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens serieus en heeft 

deze verklaring opgesteld om je te informeren over hoe VA Ronic Is Here e.e.a. heeft 

gewaarborgd. 

Verwerking 

VA Ronic Is Here kan de volgende gegevens van/over jou verwerken doordat je -persoonlijk of professioneel – 

diensten van VA Ronic Is Here afneemt of omdat je deze informatie zelf verstrekt.  

a. Contactgegevens  

- Naam, bedrijfs- en contactgegevens (adres, telefoonnummer en emailadres) om met je te 

kunnen communiceren over de overeengekomen dienstverlening. Wettelijke grondslag: in het 

kader van de overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens max 7 jaar of totdat je deze wenst te 

verwijderen. 

b. Betaalgegevens 

- Banknummer, KVK nummer, belasting ID om facturen op te kunnen stellen en betalingen te 

verwerken. Wettelijke grondslag: verplicht door de belastingdienst. Wij bewaren deze 

gegevens max 7 jaar.  

c. Inloggegevens: 

- IP adres, wachtwoorden van e-mailbox en OneDrive om de taken die zijn overeengekomen uit 

te kunnen voeren. Wettelijke grondslag: in het kader van de overeenkomst. Wij bewaren deze 

gegevens zolang de samenwerking duurt of totdat je deze wenst te verwijderen.  

Delen met derden 

VA Ronic Is Here kan je persoonsgegevens delen met derden om de volgende redenen 

a. Dienstverleners: 

- VA Ronic Is Here deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om de 

werkzaamheden voor Ronic Is Here correct te kunnen uitvoeren. Deze dienstverleners kunnen 

zowel in Europa als ook buiten Europe gevestigd zijn. Met deze dienstverleners sluit Ronic Is 

Here een verwerkersovereenkomst af om eenzelfde niveau qua beveiliging en 

vertrouwelijkheid te waarborgen. Ronic Is Here blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

VA Ronic Is Here verstrekt deze gegevens uitsluitend na jouw uitdrukkelijke toestemming.  

b. Overheidsinstanties: 

- Op verzoek van overheidsinstanties zal VA Ronic Is Here de persoonsgegevens verstrekken, 

indien dit verplicht is op grond van de relevante wet- en regelgeving.  

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot 

inzage, correctie of verwijdering sturen naar va@ronic-is-here.online waarna er zo snel mogelijk (maar in ieder geval 

binnen 2 weken) schriftelijk op je verzoek reageren.  

Beveiliging 

VA Ronic Is Here neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt de passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VA 

Ronic Is Here heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze 

gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed 

beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door VA Ronic Is Here of als je 

informatie went over de beveiliging van de door ons verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op via: 

va@ronic-is-here.online . 

Klachten 

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, verzoekt VA Ronic Is Here je om zo snel 

mogelijk contact op te nemen. VA Ronic Is Here zal binnen 2 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent 

met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer info op: 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

Wijzigingen 

VA Ronic Is Here behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Check daarom 

regelmatig op updates  
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