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Verwerking van persoonsgegevens door Primosite
Primosite verleent diensten aan bedrijven en organisaties (B2B) op het gebied van Internet,
Informatie en Communicatietechnologie (ICT), marketing en organisatieadvies. In dat kader
verwerkt Primosite persoonsgegevens van haar relaties en potentiële relaties.
Relaties van Primosite zijn personen en organisaties waarmee op enig moment contact is geweest,
formeel of informeel. De bron van de persoonsgegevens is over het algemeen de betrokkene zelf,
zijn of haar organisatie of een referent. In het laatste geval informeert Primosite bij de referent of
de betrokkene toestemming heeft gegeven om te worden benaderd door Primosite.

Doel van de gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden door Primosite verwerkt voor:
● Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben met name
betrekking op het adviseren, ontwerpen, bouwen en exploiteren van internettoepassingen
(websites en -applicaties). Primosite kan dit doen in samenwerking met andere partijen.
● Marketing- en verkoopactiviteiten en activiteiten om de dienstverlening te optimaliseren
en de relatie te versterken.
Primosite gebruikt geen persoonsgegevens voor profiling of geautomatiseerde besluitvorming.

Opslag, toegang, beveiliging en bewaartermijn
Primosite legt de persoonsgegevens met behulp van Google G Suite. Persoonsgegevens blijven
bewaard tot Primosite concludeert dat de gegevens onjuist zijn, of niet relevant in het kader van
bovengenoemde doelstelling. Primosite legt ook niet meer gegevens vast dan noodzakelijk voor
bovenstaande doelen.
Primosite werkt zoveel mogelijk papierloos (paperless). Dat betekent onder andere dat contracten
en andere documenten elektronisch worden opgeslagen. Dat gebeurt eveneens met behulp van
Google G Suite.
Google G Suite is een zogenoemde Cloud-toepassing waarbij Primosite geen invloed heeft op waar
de gegevens fysiek worden opgeslagen. Dat kan zowel binnen als buiten de Europese unie (EU)
plaatsvinden. Primosite heeft in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) met Google een zogenoemde verwerkersovereenkomst afgesloten.
De gegevens kunnen door Primosite met verschillende devices (PC, tablet, smartphone) worden
beheerd. Voor al deze devices heeft Primosite passende technische en administratieve
veiligheidsmaatregelen genomen, om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls,
virusscanners en wachtwoord- en vingerafdrukbeveiliging.
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Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, of anderszins vermoedt dat Primosite
persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen om uw persoonlijke
gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken
feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te
verwijderen. De contactgegevens van Primosite staan op het voorblad van deze privacyverklaring.
Diezelfde contactgegevens kunt u ook gebruiken voor andere vragen of klachten. Bent u niet
tevreden met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website primosite.nl - steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.
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