Privacyverklaring VisaCare B.V.
Deze verklaring ziet op alle persoonsgegevens die door VisaCare B.V., gevestigd te Spaarneplein 2,
2515 VK Den Haag (verder: “VisaCare”) ontvangen worden.
1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor de verwerking
VisaCare hecht grote waarde aan de vertrouwelijke behandeling en beveiliging van
persoonsgegevens. VisaCare verwerkt de persoonsgegevens die u aan VisaCare heeft verstrekt:
a) via haar website, door middel van het indienen van een verzoek om een live demo van VisaCare
te krijgen. VisaCare zal deze persoonsgegevens dan verwerken om contact met u op te nemen en
met u de mogelijkheden van VisaCare voor uw organisatie te bespreken, of
b) door anderszins contact met VisaCare op te nemen voor het stellen van vragen of doen van
verzoeken, of door klant te worden, waarbij VisaCare uw persoonsgevens dan zal verwerken binnen
het kader van haar dienstverlening, danwel voor het beantwoorden van een specifieke vraag of voor
het voldoen aan uw concrete verzoek.
De persoonsgegevens die u aan VisaCare verstrekt zullen uitsluitend gebruikt worden voor
bovenstaande doeleinden, danwel voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft
verleend. In het geval dat VisaCare uw persoonsgegevens in de toekomst voor een ander doel
zouden willen gebruiken dan het bovenstaande en/of waarvoor u VisaCare toestemming hebt
gegeven, dan zal VisaCare daarvoor contact met u opnemen.
Tenzij u VisaCare daartoe toestemming hebt gegeven, worden uw persoonsgegevens ook niet door
VisaCare aan derden doorgegeven of openbaar gemaakt.
2. Recht op inzage, aanpassen of verwijderen van de persoonsgegevens
U hebt het recht om uw persoonsgegevens die door VisaCare verwerkt worden te bekijken en aan te
laten passen indien deze verouderd of onjuist zijn. Ook kunt u uw gegevens laten verwijderen.
Daarnaast kunt u ook uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor
een bepaald doel. Voor alle bovenstaande acties, kunt u contact opnemen met VisaCare via de
contact gegevens zoals genoemd onder punt 6.
3. Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het voldoen aan
uw verzoek of vraag, danwel zolang u klant van VisaCare bent of tot een eerder moment waarop u
VisaCare zelf informeert dat uw persoonsgevens niet langer verwerkt en verwijderd moeten worden.
4. Bezwaar tegen verwerking en klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
en kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.
5. Beveiliging
VisaCare en haar sub-verwerkers en dienstverleners gebruiken technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke
manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door daartoe niet-gemachtigde personen. VisaCare’s
beveiligingsprocedures worden voortdurend herzien en aan de nieuwste technologische
ontwikkelingen aangepast.
6. Contact VisaCare
Mocht u een verzoek hebben met betrekking tot het inzien, aanpassen of verwijderen van uw
persoonsgegevens (of anderszins vragen of suggesties hebben), aarzelt u dan niet om contact op te
nemen met VisaCare via info@visacare.nl of tel 070-79 79 070

