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Dolphiq B.V. gevestigd aan Rembrandtlaan 1b, 3726 BG te Bilthoven is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heeft u vragen over deze privacyverklaring dan
kunt u contact met ons opnemen via info@dolphiq.nl of telefonisch via het volgende nummer 035 20 300 52. U
kunt vragen naar de Operations Manager.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dolphiq verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Betrokkene

Soort gegevens

Doel

Rechtsgrond

Bewaartermijn

Bezoekers
serverruimte

NAW gegevens

Beveiliging

Legitiem belang

< 3 maanden

Bezoekers
kantoorgebouw

Camerabeelden

Beveiliging

Legitiem belang

< 4 weken

Bezoekers website

IP adres

Optimalisatie
website, zie ook
cookiebeleid

Legitiem belang

< 1 jaar

Geïnteresseerd
middels
contactformulier

NAW gegevens,
e-mailadres

Uitvoeren van
correspondentie

Voorbereiding
overeenkomst

< 1 jaar

Geïnteresseerd
middels
contactformulier

NAW gegevens,
e-mailadres

Verzenden van
nieuwsbrieven en
magazine

Toestemming

< 1 jaar

(Potentiële) Klant of
leverancier

NAW gegevens,
e-mailadres,
telefoonnummer

Aangaan en
uitvoeren
overeenkomst

Voorbereidingen,
aangaan en
uitvoeren Wettelijke
verplichting

7 jaar na einde
overeenkomst of 1
jaar na einde contact

Sollicitanten

NAW gegevens,
e-mailadres

Werving & selectie

Voorbereidingen,
aangaan en
uitvoeren
overeenkomst

30 dagen

Delen van persoonsgegevens met derden
Dolphiq verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dolphiq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door Dolphiq en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens indienen via de bovengenoemde contactgegevens.
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dolphiq neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om inzage van
persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te
voorkomen, heeft Dolphiq verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen
ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de
persoonsgegevens. Gegevens die via de website aan Dolphiq worden verstrekt, zijn versleuteld. Dolphiq maakt
gebruik van een HTTPS verbinding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de bovengenoemde contactgegevens.
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