Privacy beleid Thereca B.V.
t.b.v. website CURA interieur (www.cura-interieur.nl)
Inleiding
Voor u ziet u de privacyverklaring van Thereca B.V. In deze verklaring is alles opgenomen wat u als
klant moet weten over, hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Thereca B.V. is verantwoordelijk
voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals vermeld staat in deze privacyverklaring. Door
akkoord te gaan met dit privacy statement, geeft u expliciet toestemming voor wat is opgenomen in
deze privacyverklaring. Voor vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.
Contactgegevens Thereca B.V.
Productieweg 5, 8061 RK Hasselt
038 477 8560
info@thereca.nl
Grondslag verwerking persoon/bedrijfsgegevens
Thereca B.V. verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:
- Om ons CRM systeem nauwkeurig te kunnen raadplegen, is foutloze dataverwerking noodzakelijk.
Daarom verwerken wij slechts de belangrijkste gegevens van uw bedrijf, zoals NAW gegevens en de
gegevens van ons contactpersoon. Zie: (Welke gegevens wij verwerken bij uw toestemming) voor
een uitgebreide uitleg
- Om u, met uw toestemming, betalingen te kunnen verwerken
- Zodat wij direct contact kunnen leggen met de juiste persoon
Voor wie zijn de gegevens intern inzichtelijk?
- Thereca B.V. verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden of belanghebbende partijen. Uw
gegevens zijn enkel voor medewerkers van Thereca B.V. inzichtelijk
- Medewerkers van Thereca B.V. hebben een geheimhoudingsplicht en zullen uw gegevens niet
openbaren aan derden
- Thereca bewaakt uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen op de Server van Thereca B.V.
(beveiligde Cloud omgeving) ondergebracht bij: Virtual Computing B.V. (zie: Waar worden uw
gegevens opgeslagen)
Welke gegevens wij verwerken bij uw toestemming
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens van uw bedrijf
- Telefoonnummer algemeen en van contactperson(en)
- E-mailadres(sen)
- Betalingsgegevens
- Bedrijfssoort
- KVK nummer
- BTW nummer
- IBAN/BIC/Incasso- gegevens
- Orderoverzicht
- Factuuradres
- Bedrijfslogo
- Notities met betrekking tot verrichte acties

Periode van opslag
Thereca B.V. behoudt uw gegevens zolang dit nodig is. Indien op last van de wederpartij wordt
gevraagd om hier afstand van te doen, zorgt Thereca B.V. ervoor dat uw gegevens veilig verwijderd
worden. Thereca B.V. stuurt u hiervan een bevestiging.

Gegevens verwijderen of aanpassen
U heeft ten allen tijden het recht om uw gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen.
Daarnaast heeft ten allen tijden het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw
gegevens.

Waar worden uw gegevens opgeslagen
Uw gegevens worden opgeslagen op een server van Thereca B.V. die wordt beveiligd bij onze ICTdienstverlener (in een beveiligde Cloud omgeving). De server is alleen toegankelijk voor
medewerkers van Thereca B.V. Deze servers zijn uiterst streng beveiligd. Thereca B.V. heeft zijn ICT
diensten ondergebracht bij Virtual Computing. Wij werken uitsluitend met de beste ICT partners die
zijn gecertificeerd om aan onze en uw eisen te voldoen. Onze ICT-dienstverlener is ‘’Virtual
Computing,’’ zij voldoen aan de ISO 9001 norm, NEN 7510 alsmede ISO 270001.
https://virtualcomputing.nl/certificering/
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens
Thereca B.V. wil u er op attenderen dat u een klacht kunt indienen bij de nationale toezichthouder,
namelijk: Autoriteit Persoonsgegevens : https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldenverwerking-persoonsgegevens
Derden
Uw gegevens worden nimmer verstrekt aan derden.
Bescherming van uw gegevens
Thereca B.V. neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus. Wij doen er alles aan om uw
gegevens veilig op te slaan, misbruik tegen te gaan, verlies van gegevens en ongewenste
openbaarmaking te voorkomen.

