Privacyverklaring
Lees jij onze privacyverklaring? Dat is mooi. Veel personen beginnen daar pas aan op het moment dat zij
het gevoel hebben in hun privacy te zijn geschonden. VoordeBaas neemt privacy serieus, omdat wij
persoonlijke data opslaan om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Alle data die wordt verzameld via onze website is volledig geanonimiseerd, tenzij er via een formulier
contactgegevens worden ingezonden. Deze contactgegevens worden tijdelijk opgeslagen in ons Content
Management Systeem en per e-mail verzonden naar de persoon waarvoor het contactverzoek is
ingestuurd. Nadat het contact heeft plaatsgevonden worden de contactgegevens verwijderd.

Gebruik applicatie
VoordeBaas werkt volgens de nieuwste en meest beschermende Privacywetgeving. Dat betekent dat we
heel zorgvuldig omgaan met de (persoonlijke) gegevens van onze klanten en hun bedrijf. We zullen per
situatie alleen met je uitdrukkelijke toestemming noodzakelijke informatie doorgeven aan derde partijen.
Op het Serviceplatform kun je te allen tijde inzien en beheren welke informatie we van je bewaren om je
optimaal van dienst te kunnen zijn.
Onze handelswijze is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en vanaf 25 mei 2018 de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Dit houdt onder meer in dat specifieke persoonsgegevens en bedrijfsgegevens niet aan derde partijen
worden doorgegeven en/of verkocht, tenzij we hier per geval uitdrukkelijke toestemming van onze
klanten voor hebben.
Onze doelstelling voor het bewaren en bewerken van gegevens:
Duurzaam en regelmatig contact, trefzekere en relevante informatievoorziening en doorverwijzing op
basis van een zo volledig mogelijk behoefteprofiel, marktonderzoek en trendanalyse voor het
optimaliseren van de dienstverlening van VoordeBaas.
Daarnaast kunnen algemene trends en conclusies uit generieke marktonderzoeken en trendanalyses wel
onaangekondigd worden gedeeld met derde partijen, echter zal VoordeBaas er zorg voor dragen dat die
niet tot een individueel bedrijf of persoon terug te herleiden zijn. De bedoeling van de marktonderzoeken
en trendanalyses is dan ook met name om oplossingen en dienstverlening voor de ZZP’er en MKB
ondernemer relevanter en makkelijker toegankelijk te maken.
Klanten van VoordeBaas hebben op ieder moment recht op inzage in hun gegevens en recht op
informatie over hoe hun gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunnen ze hun eigen gegevens op elk
moment wijzigen. Dit wordt zeer transparant weergegeven via het VoordeBaas Serviceplatform.
Heb je een vraag over ons Privacybeleid? Laat het gerust weten via hoofdkantoor@voordebaas.nl.

