
Privacy verklaring  

 

PREZPUNT B.V. vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit 
privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop PREZPUNT B.V. eventueel 
persoonsgegevens verwerkt van klanten en relaties.  

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  
 
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is PREZPUNT B.V., gevestigd te Heemstede.   
 
Hierbij houdt PREZPUNT B.V. zich aan de regelgeving voor de AVG - Algemene verordening gegevensbescherming 
en de Uitvoeringswet AVG.   
 
Via deze privacyverklaring wordt duidelijk gemaakt met welke doeleinden persoonsgegevens eventueel worden 
verwerkt. 
 
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor zover die nodig zijn voor consultancy, opleidings- of 
trainingsdoeleinden en facturatie. PREZPUNT B.V zal in voorkomend geval toestemming vragen voor ander gebruik 
van persoonsgegevens als deze toestemming vereist is. 
  

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor PREZPUNT B.V. persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader 
van haar dienstverlening aan klanten en relaties verzamelt en verwerkt PREZPUNT B.V. contactgegevens, te weten 
uw naam, uw geboortedatum, uw functie, uw zakelijke mobiele telefoonnummer en uw zakelijk emailadres ten 
behoeve van consultancydiensten, trainings- en opleidingsdoeleinden en het verschaffen van de bij deze trainingen 
en opleidingen behorende certificaten.  
 
Ter beschikking gestelde gegevens worden door PREZPUNT B.V. niet gecombineerd of verwerkt ten behoeve van 
gepersonaliseerde aanbiedingen en/of gepersonaliseerde content op websites. Ook worden door PREZPUNT B.V. 
geen cookies gebruikt.  
 
Wanneer u contact opneemt met PREZPUNT B.V. telefonisch of per email, of als u ons benadert via een 

contactformulier, inschrijft voor trainingen of opleidingen kunnen bovenstaande persoonsgegevens worden 

gebruikt. Gegevens worden zolang bewaard als strikt noodzakelijk is naar de aard van de vraagstelling of de 

inhoud van uw e-mail voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Dat wil zeggen dat PREZPUNT B.V. 

gegevens bewaart zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. Uitgezonderd hiervan zijn 

uiteraard de gegevens die PREZPUNT B.V moet bewaren omdat de wet dit verplicht. 

Binnen PREZPUNT B.V. zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen 

om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. In principe worden uw 

persoonsgegevens nimmer in onze opdracht buiten PREZPUNT B.V. verwerkt. PREZPUNT B.V. gaat vertrouwelijk 

om met uw gegevens en publiceert deze niet. Uw gegevens worden door PREZPUNT B.V. slechts aan derden 

verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst 

en alleen met uw voorafgaande toestemming.  

Zo nodig kan PREZPUNT B.V. op uw betreffende aanvraag uw persoonsgegevens ter inzage aanbieden en deze 

vervolgens corrigeren of verwijderen.  

PREZPUNT B.V. behoudt het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website worden 

gepubliceerd. U wordt hierom geadviseerd om deze privacyverklaring periodiek te raadplegen, als dat in uw belang 

is. 

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn 
verbonden. PREZPUNT B.V. kan niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 
persoonsgegevens omgaan.  
 

Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht 

op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u zich richten tot: PREZPUNT B.V. per e-

mail: info@prezpunt.nl.  


