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Deze Privacy Verklaring is opgesteld  conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG), de privacywetgeving zoals geldig in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel 
bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). 

1. Hoe gaan wij om met Uw gegevens? 

80 20 IT Management hecht veel waarde aan de bescherming van Uw privacy. Ten behoeve van 
het uitvoeren van de advieswerkzaamheden, en het verkrijgen van opdrachten hiertoe, wordt in 
een aantal gevallen naar uw persoonsgegevens gevraagd.  

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik. 
Als het gaat om persoonsgegevens passen we altijd de van toepassing zijnde wetten en regels 
met betrekking tot uw privacy toe, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens 
(AVG). In deze Privacy Verklaring leggen we uit hoe we met uw  persoonsgegevens omgaan en 
hoe we de wet toepassen.  

Deze Privacy Verklaring kan in de loop van de tijd gewijzigd worden. De meest recente versie 
wordt telkens op onze website gepubliceerd en wij raden U aan deze regelmatig te raadplegen.  

2. Welke gegevens verwerken we met welk doel? 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt t.b.v. het verkrijgen van opdrachten (indien U 
zelf hebt aangegeven dat U wilt dat er kontakt met U wordt opgenomen) en t.b.v. het uitvoeren en 
factureren van opdrachten. 80 20 IT Management is de verantwoordelijke in de zin van de 
privacywetgeving voor deze gegevens.  

De minimale hoeveelheid benodigde persoonsgegevens wordt vastgelegd om tot een eventuele 
opdracht te komen en om een verkregen opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en 
factureren. Dit betreft minimaal Naam/Adres/Woonplaats gegevens, email adressen, 
telefoonnummers en bankgegevens. 

Voor het bijhouden van kontaktpersonen in het professionele netwerk worden 
Naam/Adres/Woonplaats gegevens, email adressen en telefoonnummers vastgelegd.  

80 20 IT Management gebruikt geen tracking cookies op haar website, en er vindt geen enkele 
analyse, noch handmatig noch geautomatiseerd, van Uw gebruik van de 80 20 IT Management 
website plaats. Op dit moment is hier 1 beperkte uitzondering op: De geboden faciliteit om een 
afdruk te maken (in print, in PDF of via een email link) van de website wordt verzorgd door een 
WordPress plug-in die tevens reclame banners laat zien, en hiertoe cookies gebruikt om gerichte 
reclames te geven. Er wordt aan gewerkt om deze afdruk faciliteit binnenkort (uiterlijk juli 2018) 
aan te bieden zonder reclame uitingen.. 
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3. Grondslag van de verwerkingen 

Om te mogen verwerken heeft  80 20 IT Management als verantwoordelijke een juridische 
grondslag nodig.  

De wettelijke grondslag voor de persoonsgegevensverwerking is het uitvoeren van 
overeenkomsten, inclusief aktiviteiten om te komen tot een eventuele overeenkomst. In 
aanvullling wordt op de de website de mogelijkheid geboden om in kontakt te komen, waarvoor 
men de naam en email dient in te geven. Expliciet wordt hierbij aangegeven dat men deze 
gegevens doorgeeft opdat 80 20 IT Management kontakt kan opnemen, de grondslag is hierbij 
derhalve uw uitdrukkelijke toestemming.  

4. Ontvangers van de persoonsgegevens 

Uitsluitend 80 20 IT Management medewerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens, voor 
zo ver als nodig voor de doelstellingen.  

Voorzover voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens gebruik gemaakt wordt van 
externe service providers, zoals email systemen, zijn deze providers zogenaamde verwerkers. 
Deze werken in opdracht van 80 20 IT Management en moeten passende  
beveiligingsmaatregelen garanderen. De hosting provider heeft geen toegang tot de 
persoonsgegevens.  

Conform de algemene voorwaarden, artikel 17 ‘Geheimhouding’, zoals gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel en beschikbaar op de www.8020itmanagement.nl wesbite, indien zo 
overeengekomen, kan in bijzonder omstandigheden er een wettige reden zijn om de 
persoonsgegevens te moeten delen: 

“Artikel 17. Geheimhouding 
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere 
partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

2. Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter 
aangewezen derden mede te verstrekken en Opdrachtnemer zich niet ter zake kan 
beroepen op een verschoningsrecht, dan is Opdrachtnemer niet gehouden tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot 
ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. 

3. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel 
opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.” 

5. Bewaartermijnen 

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk is tenzij we ze 
langer moeten bewaren om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals de wettelijke plicht 
om de boekhouding gedurende zeven jaren te bewaren.  
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6. Uw rechten 

De wet geeft u bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit 
zijn: het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en dataportabiliteit. Een aantal 
hiervan worden hier nader toegelicht: 

Recht op inzage 

Het recht op inzage houdt in dat wij u op uw verzoek moeten laten weten welke 
persoonsgegevens we van u verwerken.  

Recht op rectificatie 

Het recht op rectificatie houdt in dat wanneer de persoonsgegevens onjuist zijn wij deze op uw 
verzoek moeten corrigeren.  

Recht op wissing 

Het recht op wissing houdt in dat wanneer wij, gezien het doel van de verwerking, te veel, te 
weinig of niet ter zake doende persoonsgegevens verwerken en u de gegevens zelf niet kunt 
verwijderen u ons kunt verzoeken die te wissen.  

Wanneer u een verzoek tot inzage, rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens doet, zal 80 
20 IT Management u hierover binnen 15 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via 
info@8020itmanagement.nl. 

 

7. Beschikbaarheid van Register van Verwerkingsactivititen 

Voor volledige transparentie is  het 80 20 IT Management AVG / GDPR Register van 
Verwerkingsactiviteiten beschikbaar op de www.8020itmanagement.nl website.  

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt verantwoordelijkheid bij bedrijven 
om aan te tonen dat het bedrijf aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw 
verantwoordingsplicht (accountability) levert het bedrijf een belangrijke bijdrage aan de 
bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.  

In de AVG wetgeving is er een verantwoordingsplicht, waarmee het bedrijf moet dat de 
persoonsgegevens0verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Zo moet bijvoorbeeld 
aangetoond worden dat de verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, 
zoals:rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. Ook moet getoond worden dat de 
juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te 
beschermen.  

Middels het Register van Verwerkingsactiviteiten is het bedrijf verplicht om verantwoording af te 
leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. 
Voor uw informatie is dit register ook beschikbaar op de 80 20 IT Management website. 

 

8. Vragen  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacy 
Verklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@8020itmanagement.nl. 


