
PRIVACYVERKLARING 

 

Uw Privacy 

 

Wij nemen de privacy van personen en hun gegevens zeer serieus. 

 

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor 

een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft 

recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn 

persoonsgegevens. 

 

Wij onderschrijven bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, 

verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. 

Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt! 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Backup in Business kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de 

diensten van Backup in Business, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier 

op de website aan Backup in Business verstrekt. Backup in Business kan de volgende 

persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam 

- Uw adresgegevens 

- Uw telefoonnummer 

- Uw e-mailadres(sen) 

- Uw IP-adres 

 

Waarom Backup in Business gegevens nodig heeft 

Backup in Business verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen 

nemen als u daar om verzoekt, en / of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen 

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Backup in Business uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren 

van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische 

dienstverlening. 

 

Hoe lang Backup in Business gegevens bewaart 

Backup in Business bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 

jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

 

Delen met anderen 

Backup in Business verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de 

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

In kaart brengen website bezoek 

Op de website van Backup in Business worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder 

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser 

meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de 

website. Backup in Business gebruikt deze informatie om de werking van de website te 

verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden 

verstrekt. 

 

Uw rechten 

U heeft het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen 

(indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast heeft u het recht om uw 

toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking 



van uw persoonsgegevens door Backup in Business. U heeft tevens het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. 

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om 

misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen zo snel 

mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de 

mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit 

Persoonsgegevens. 

 

Beveiligen 

Backup in Business neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Backup in Business maken gebruik van 

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen 

vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Backup in Business 

verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Backup in Business op via 

info@backupinbusiness.nl. Backupinbusiness.nl (net als backupinbusiness.com en 

backupinbusiness.eu) is een website van Backup in Business. U kunt Backup in Business bereiken 

volgens de contactgegevens op onze website. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de 

meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken. 

 

Contact 

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via info@backupinbusiness.nl of 

ga naar onze contactpagina. 


