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Privacyverklaring

Wie zijn wij…….

Over ons:
SecuMD is een jonge
onderneming binnen de reguliere
beveiligingsbranche. SecuMD
biedt verschillende
beveiligingsdiensten aan.
Beveiliging afgestemd op elke
situatie.
Dit voor zowel particulieren als
zakelijke doeleinden.

Vergunning:
SecuMD is werkend volgens de
toelating dat is afgegeven door het
Ministerie van Justitie en Veiligheid
onder ND nummer: 5121.

Beveiliging is mensenwerk. Voor
en door mensen. Samenwerking
en een goede communicatie
vinden wij daarom erg belangrijk.
Beveiliging doen wij niet alleen.
Wij doen dit samen met ons team
en onze opdrachtgevers.
Ons motto is niet voor niks:

Together, more than safety!

Contact opnemen:
Telefoon: 0492-330 786
E-mail: info@secumd.nl
Web: www.secumd.nl

Benieuwd wat SecuMD voor u kan
betekenen? Neem vrijblijvend
contact op met SecuMD en wij
zullen de mogelijkheden
doornemen.

Inleiding
Privacyverklaring
Privacyverklaring:
Naar aanleiding van de intreding AVG vind u hier de
vernieuwde privacyverklaring van SecuMD V.O.F. Hierin
wordt omschreven hoe SecuMD met uw persoonlijke
gegevens (=persoonsgegevens) omgaat en deze verwerkt. Zo
wordt uitgelegd waar uw gegevens worden opgeslagen en
voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en/of
worden opgeslagen.
Daarnaast legt SecuMD uit wat uw rechten zijn met
betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u hier gebruik
van kunt maken.
De privacyverklaring kan soms wat wijzigen door bijvoorbeeld
wetswijzigingen. SecuMD raad om die reden aan om de
privacyverklaring periodiek te raadplegen.

Heeft u vragen….?
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen?
Dat is geen probleem. Stuur eventjes een e-mail of neem
telefonisch contact op met SecuMD.
Wij beantwoorden zo snel mogelijk uw vraag.

Persoonsgegevens die
SecuMD verwerkt:
SecuMD verwerkt
persoonsgegevens omdat u
gebruik maakt van onze diensten,
omdat u met SecuMD samenwerkt
en/of omdat u gegevens vrijwillig
aan SecuMD verstrekt. Hieronder
een overzicht van welke
persoonsgegevens die SecuMD
verwerkt:
naam;
eventuele bedrijfsnaam;
emailadres;
telefoonnummer;
internetbrowser en
apparaat type;
overige persoonsgegevens
die u verstrekt in actieve
correspondentie en/of
telefonisch;
bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:
Jonger dan 16 jaar:
Onze website en/of dienstverlening
heeft niet de intentie gegevens te
verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders en/of
voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder is
dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook
aan betrokken te zijn bij online
activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder
ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij
zonder toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met
SecuMD op via e-mail. Dan verwijderen
wij deze informatie per direct.

Doel verwerking van
persoonsgegevens:

Contact opnemen:
Uw gegevens zullen verzameld
worden als u contact opneemt
met SecuMD via de website. In
het contactformulier wordt alleen
de benodigde gegevens
gevraagd om een voorstel en/of
een dienst aan te bieden.

Informeren:
SecuMD kan gegevens gebruiken
om u te informeren over onze
dienstverlening, advies uit te
brengen en/of wijzigingen,
aanvullingen ten behoeve van de
overeenkomst. Dit gebeurt nadat
u toestemming heeft gegeven om
deze gegevens te verwerken.

Verbetering:
SecuMD verzamelt gegevens ter
evaluatie zodat wij onze dienstverlening
en/of samenwerkingen nog beter op
persoonlijke wensen kunnen
aanpassen, verbeteren, afstemmen.

Ten behoeve van een overeenkomst:
Indien er tussen SecuMD en derde partij een
overeenkomst is gesloten zijn bepaalde
gegevens noodzakelijk om de overeenkomst
te behalen, uit te voeren en/of af te
handelen, zoals:
informeren over wijzigingen van
diensten, locaties en/of andere zaken;
betalingen te kunnen voldoen;
wettelijke verplichtingen na te komen,
zoals gegevens die SecuMD nodig
heeft voor de belastingaangifte;
diensten en/of goederen af te kunnen
leveren.

Opslag van
persoonsgegevens:
De persoonsgegevens die SecuMD ontvangt en
vervolgens verwerkt worden beheert,
opgeslagen d.m.v.:

Algemene opslag :
Gegevens worden niet langer
bewaard dan nodig is om de
dienstverlening goed te kunnen
uitvoeren, de overeenkomst te
kunnen naleven en/of u in contact
brengen met mogelijke
opdrachtgevers /
opdrachtverstrekkers. Tenzij wij op
grond van een wettelijke regeling
uw gegevens langer moeten
bewaren, bijvoorbeeld voor de
Belastingdienst (= 7 jaar).
Gevoelige documenten (= zijn
documenten die persoonsgegevens
bevatten) worden opgeslagen via
een gecodeerd wachtwoord op de
server.

Hosting:
Website en email van SecuMD wordt
gehost door onze
websitebeheerder. Als u het
invulformulier via de website invult verstuurd, e-mails verstuurd naar
SecuMD worden deze betreffende emails tijdelijk (tot 6 maanden terug)
opgeslagen op de servers van de
websitebeheerder. Deze servers
zijn uiteraard beveiligd conform de
veiligheidsmaatregels.

Opslagtermijnen:
Contactformulier Max. 2
jaar
Aanvraag via
Max. 2
email
jaar
Klantgegevens
Emailadres

Max. 7
jaar
Max. 5
jaar

Delen van
persoonsgegevens:

SecuMD geeft geen persoonsgegevens zonder
toestemming aan derden. Tenzij dit uitsluitend nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bedrijven die
gegevens verwerken in onze opdracht, daar sluit
SecuMD een samenwerkingsovereenkomst mee. Zo
bewaken wij het niveau van gegevensverwerking en
onze samenwerking.

Beveiliging van
persoonsgegevens:
Geen fysieke kopieën:
Er worden geen fysieke kopieën
van uw paspoort en/of ID
bewaard. Wegens wettelijke
richtlijnen kunnen wij vragen ter
inzage. Ten behoeve van
bijvoorbeeld een aanvraag
beveiligingspas zullen wij 1-malig
een kopie vragen van een geldige
ID en/of paspoort. Na de
pasaanvraag zullen wij dit kopie
verwijderen.

Vergrendeling:
De persoonsgegevens die
door SecuMD intern worden
verwerkt, zijn alleen en
beperkt toegankelijk voor de
bestuursleden van SecuMD
en tijdelijk toegankelijk voor
websitebeheerder. De
persoonsgegevens en
gevoelige documenten zijn
beveiligd met een
wachtwoord. Waar mogelijk
met een tweestapsverificatie.

Persoonsgegevens op externe
apparaten:
De apparaten die uw gegevens
openen zijn elk vergrendeld met een
wachtwoord en/of vingerafdruk.
Enkel toegankelijk voor de
bestuursleden van SecuMD. Toegang
van persoonsgegevens is beperkt tot
alleen de benodigde apparaten.

Cookies:
SecuMD gebruikt analytische en technische cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. SecuMD gebruikt cookies
met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed
blijft werken en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Dit
kunt u zelf wijzigingen in de instellingen van uw browser. Voor meer en
aanvullende informatie over cookies kunt u de volgende site raadplegen:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookie-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Rechten m.b.t uw
persoonsgegevens:
U heeft recht op inzage:
U heeft het recht om ten alle
tijden uw gegevens op te vragen
bij SecuMD, dit enkel bij de
bestuursleden. Hierbij gaat het
om persoonsgegevens die
SecuMD vastlegt en/of bewaard.
U krijgt dan een overzicht van uw
persoonsgegevens.

U heeft recht op
rectificatie:
Kloppen uw gegevens niet?
Zijn uw gegevens veranderd?
Dat kan …. dan heeft u het
recht om dit te laten
rectificeren door SecuMD.

Recht op overdracht:

U heeft recht op het laten
wissen van uw gegevens:

Mocht u de persoonsgegevens nodig
hebben die bij SecuMD opgeslagen liggen
in het geval dat u overstapt naar een
andere samenwerkingspartij of dienst, dan
heeft u het recht op overdracht van uw
persoonsgegevens. Hierbij zal SecuMD uw
persoonsgegevens overdragen aan de
andere partij.

Wilt u niet langer dat SecuMD uw
gegevens vastlegt? Dan heeft u
recht op het laten wissen van uw
gegevens.

U heeft recht op het
indienen van een klacht:
U heeft het recht om een klacht
in te dienen bij Autoriteit
Persoonsgegevens, als u vindt
dat SecuMD niet op de juiste
manier met uw gegevens
omgaat.

Gebruik van deze rechten:
Als u gebruik wilt maken van
eerder vernoemde rechten dan
kan dit via e-mail. Onder
toezending van een geldig ID
en/of paspoort waarbij de
pasfoto, de nummers onderaan
het paspoort, ID-bewijsnummer
en BSN onleesbaar zijn
gemaakt. SecuMD zal binnen
een tweetal weken reageren op
uw verzoek.

Verwerking op basis van:
SecuMD verwerkt persoonsgegevens op basis van
gerechtvaardigd belang, namelijk om de relatie tussen SecuMD en
haar klanten alsmede de relatie tussen SecuMD en haar
medewerkers en/of samenwerkende derden te kunnen behartigen,
overeenkomst(en) te kunnen uitvoeren en/of afhandelen (denk
hierbij o.a. aan het verrichten van betalingen).

Vanuit wettelijke verplichtingen:
SecuMD heeft vanuit de wettelijke verplichtingen bepaalde
(verplichte) gegevens nodig, of te wel als kopie zijnde, of te
wel ter inzage. SecuMD zal u op de hoogte brengen van
opgaaf reden van bepaalde gegevens oftewel noodzakelijk
belang. Dit belang zal in teken staan van een samenwerking
en/of het aanbieden van een dienst. Levert u deze
noodzakelijke gegevens niet aan dan kan SecuMD geen
dienst en/of samenwerking aanbieden en/of aangaan.

Bijzondere verlening:
SecuMD behoudt zich het recht de
gegevens vrij te geven wanneer dit
wettelijk is vereist dan wel wanneer
SecuMD dit gerechtvaardigd acht om
te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten,
eigendom of veiligheid van SecuMD te
beschermen. Daarbij zal SecuMD ten
alle tijden uw recht op privacy
respecteren.

Passende beveiliging:
SecuMD neemt de
bescherming van
persoonsgegevens serieus en
neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang en
ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet
voldoende zijn beschermt
neem dan telefonisch contact
op met SecuMD of stuur een
email.

Bestuursleden

Wenst u een aanpassing, wijzigingen en/ of andere
zaken aan te vragen met betrekking tot uw
persoonsgegevens dan kan dit bij de bestuursleden
van SecuMD V.O.F.
Maayke Derks
0492-330 786
maayke@secumd.nl

Mandy van Doren
0492-330 786
mandy@secumd.nl

Contact opnemen met

Heeft u overige vragen? Neem
gerust contact op met SecuMD
via onderstaande
contactgegevens:
info@secumd.nl

0492-330 786
https://www.secumd.nl

