Privacy statement
Afmelden BUDLR BV 2016/679 (AVG), privacy instellingen
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en andere wetgeving stellen
eisen aan BUDLR BV, de daarmee verbonden ondernemingen (“BUDLR BV”) en haar
medewerkers ten aanzien van het omgaan met Persoonsgegevens.
Daaronder valt ook het recht van de betrokkenen om gegevens te wijzigen of voorkeuren voor
e-mail berichten aan te passen. U kan tevens uw persoonsgegevens laten blokkeren, wissen of
volledige laten verwijderen (recht op vergetelheid, artikel 17). Op deze pagina geven wij uitleg
over het instellen van uw voorkeuren, afmelden voor e-mailberichten of het volledig
uitschrijven bij BUDLR.

Voorkeuren wijzigingen of afmelden e-mail berichten
U kan uw voorkeuren aanpassen, zodat het nieuws dat u ontvangt in overeenstemming met uw
voorkeuren en interesses is. Dit kan door onder in de e-mail op de link voorkeuren wijzigen te
klikken. Zo kan u bijvoorbeeld aangeven dat u alleen informatie wenst te ontvangen over
bewindvoering of energie gerelateerde onderwerpen of u kan meerdere interessante
onderwerpen opslaan. U kan ook telefonisch contact met ons opnemen of via de e-mail uw
voorkeuren laten weten.

Rechten van de betrokkenen | afmelden
BUDLR BV voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevens bescherming 2016/679 (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is. Wanneer u een
persoonlijke account hebt kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en wijzigingen
door te voeren.
U kan tevens uw persoonsgegevens laten blokkeren, wissen of volledige laten verwijderen (recht
op vergetelheid, artikel 17). U kan contact opnemen met de klantenservice van de BUDLR BV via
de volgende gegevens:
•
•
•
•
•

Telefonisch: - (Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17:00 uur)
Post: Tenaamstelling + adres
Postcode/woonplaats t.a.v. Data Protection Officer.
Via het contactformulier op onze website
Online via 'Mijn BUDLR BV'

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u
adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.
Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen.
BUDLR BV heeft een functionaris voor de gegevensbescherming, ofwel Data Protection Officer,
benoemd (de "DPO"). De DPO ziet toe op nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de
privacywetgeving en het beleidsplan van de BUDLR BV.

Privacy statement
Verantwoordelijkheid correctheid gegevens en overeenkomsten met
derden
U bent te allen tijden verantwoordelijk voor het verstrekken van correcte gegevens en
veranderingen tijdig door te geven.
Verplichtingen en overeenkomsten die naar hun aard zijn bedoeld om voort te blijven bestaan
na het beëindigen van de klantrelatie bij de BUDLR BV, blijven van toepassing na de afmelding
respectievelijk de betreffende overeenkomst. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld een
energiecontract, internetcontract of verzekering (etc. etc.) via de BUDLR BV heeft lopen, deze
overeenkomst van kracht blijft. BUDLR BV is niet verantwoordelijk voor een eventuele
opzegvergoeding, het mislopen van een korting of andere ongemakken die voortvloeien uit
opzegging van het lidmaatschap.

Privacy by design
BUDLR BV hecht zich aan de doelen van Privacy by Design of Privacy by Default.
Privacy by design houdt in dat BUDLR BV al tijdens de ontwikkeling van producten en diensten
(zoals informatiesystemen) ten eerste aandacht besteedt aan privacy verhogende maatregelen,
ook wel privacy enhancing technologies (PET) genoemd. Ten tweede houden rekening met
dataminimalisatie: wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, dat wil zeggen alleen de
gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking. Op deze manier kunnen wij
u een zorgvuldige en verantwoorde omgang met persoonsgegevens technisch afdwingen.
Privacy by Default vereist dat de standaardinstellingen altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn.
Wanneer u zich aanmeld bij de BUDLR BV worden alleen de benodigde gegevens voor de
desbetreffende product of dienst gevraagd en wordt expliciet om uw toestemming gevraagd
voor het ontvangen van nieuwsbrieven en een akkoordverklaring omtrent voorwaarden van het
desbetreffende dienst of product.
BUDLR BV voldoet aan de voorwaarden gesteld in de Algemene Verordening Gegevens
bescherming 2016/679 (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is.
Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevens bescherming (of GDPR) kan u lezen
in onze privacyverklaring en cookiebeleid of opvragen bij de Data Protection Officer van de
BUDLR BV middels bovenstaande contactgegevens.

