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Inleiding
Fuwha verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (‘AVG’). Met de AVG wordt beoogd een betere bescherming van
persoonsgegevens te verzekeren, terwijl het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de
EU wordt gewaarborgd. Hiervoor heeft Fuwha een privacyverklaring opgesteld.
Fuwha gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie en deze wordt vertrouwelijk
behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fuwha verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze
zelf aan ons verstrekt. Hieronder ziet u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:
•
•

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens,
telefoonnummer, e-mailadres en functie contactpersonen;
Overige specifieke persoonsgegevens zoals opgenomen in de door u aan te
leveren gegevens, waaronder gegevens die u actief verstrekt via onze
correspondentie of mondelinge gegevens voor zover deze door ons schriftelijk
worden vastgelegd;

Op welke wijze komen we aan uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Fuwha verwerkt worden door uzelf verstrekt door bijvoorbeeld
gebruik te maken van de diensten van Fuwha.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Fuwha verwerkt uw gegevens om de door u gevraagde diensten te kunnen uitvoeren.
Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en
waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Hoe lang bewaren wij gegevens
Persoonsgegevens, adviezen en de bijbehorende bijlagen die wij in uw opdracht hebben
gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard als backup. U kunt hiervan gebruik maken mocht
u uw gegevens verliezen. Uw gegevens worden direct van al mijn systemen verwijderd, als u
als opdrachtgever daar om vraagt.

Het delen van gegevens met derden
Fuwha verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van de opdracht, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van Fuwha, wordt een
verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Wat zijn uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hannie-dieperink@hetnet.nl of
naar Hofkamp 117, 7582 GN Losser.
Fuwha zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op uw verzoek reageren.
U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fuwha.
Fuwha wijst u erop dat u desgewenst een klacht kunt indienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als Fuwha niet voldoet aan de
privacyregelgeving in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Dat kan via
website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging
Fuwha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fuwha verzamelde
persoonsgegevens, neemt u dan contact met ons op.

Wijzigingen
Fuwha behoudt zich het recht voor dit privacy statement eenzijdig aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van
het privacy statement is van toepassing.

