PRIVACY VERKLARING
In dit document leggen we uit hoe onze organisatie gebruik maakt van persoonsgegevens die
worden verzameld bij het gebruik van MijnIntake, onze applicatie. Deze verklaring geldt naast
de applicatie ook voor uw bezoek aan en gebruik van onze website(s). Persoonlijke gegevens
die door ons worden verzameld, worden door ons verwerkt in overeenstemming met de
daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke
gegevens heeft daarbij de hoogste prioriteit.

DEFINITIES
Om goed uit te leggen wat we doen, moeten we eerst wat definities vastleggen:
•
•
•
•

We, wij, ons en onze, verwijst naar Budlr;
Pro verwijst naar de zakelijke dienstverlener die onze applicatie gebruikt voor het
verzamelen van gegevens van zijn of haar klant;
De klant is de persoon die wordt uitgenodigd om zijn gegevens voor de pro te
verzamelen in het kader van diens (beoogde) dienstverlening.
Contactpersoon is degene die door de klant als zodanig wordt aangegeven tijdens
het gebruik van MijnIntake of is degene die de klant heeft aangemeld voor de
beoogde dienstverlening.

DE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD
Een organisatie kan u de mogelijkheid bieden om MijnIntake te gebruiken voor het
zogenaamde intakeproces. Waarbij persoonlijke gegevens worden verzameld die nodig zijn
voor zijn hun dienstverlening. U gebruikt MijnIntake om zelf deze persoonsgegevens
geautomatiseerd te verzamelen en door te geven aan de betrokken organisatie. Wij geven de
verzamelde gegevens alleen door aan de organisatie nadat u daarvoor expliciet goedkeuring
heeft gegeven. De organisatie waarnaar u de persoonsgegevens verstuurt, mag deze gegevens
vervolgens alleen gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en waarvoor u
toestemming heeft gegeven.
De gegevens die met onze applicatie kunnen worden verzameld zijn:
•
•
•
•
•
•

Persoonlijke identificatie / contact informatie (naam, adres, email adres,
telefoonnummer)
Bankrekeningnummers en betaalgegevens (transactie geschiedenis)
Informatie over openstaande vorderingen (informatie over schulden)
Gescande documenten (bewijsstukken die mogelijk nodig zijn in het kader van de
beoogde dienstverlening)
Informatie over uw gebruik van MijnIntake.nl (de zogenaamde cookies)
Informatie die nodig is voor het gebruik van onze applicatie: IP-adres en standaard
webloginformatie.
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PERSOONSGEGEVENS MAXIMAAL 6 MAANDEN OPGESLAGEN
Budlr hanteert een termijn van zes maanden waarbinnen een intake via MijnIntake afgerond
moet zijn. Daarna zullen alle persoonsgegevens door ons worden verwijderd. Uw gegevens
worden ook uit onze database verwijderd als u binnen zes maanden geen toestemming geeft
om de verzamelde persoonsgegevens te verzenden naar de gebruiker van de applicatie.

GEBRUIK VAN DE BUDLR PUBLIEKE WEBSITE(S)
Wanneer u een website van Budlr bezoekt, registreert onze webserver automatisch de naam
van uw internetserviceprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u
momenteel bezoekt en de datum en duur van uw bezoek. Budlr gebruikt cookies om de
voorkeuren van onze bezoekers te volgen en onze websites dienovereenkomstig te
optimaliseren.
U kunt ons via de websites van Budlr persoonsgegevens toesturen die wij als volgt behandelen:
•
•

Wanneer u via een van onze websites een contactformulier instuurt, gebruiken wij de
door u ingevulde gegevens alleen voor de afhandeling van uw bericht;
Wanneer u uw e-mailadres opgeeft voor de nieuwsbrief van Budlr, gebruiken wij dit emailadres alleen daarvoor.

BEVEILIGING
•
•
•

•

We maken gebruik van een beveiligde verbinding (SSL).
Om zeker te zijn dat de juiste persoon inlogt, maken we gebruik van Two Factor
Authentication. De gebruiker ontvang een inlogcode via SMS.
Budlr slaat uw gegevens veilig op in de Amazon Web Services (AWS) cloud-omgeving.
We voldoen daarmee aan de hoogste eisen op het gebied van privacy en beveiliging en
werken volledig in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Met de organisaties die onze applicatie gebruiken sluiten wij een
verwerkersovereenkomst af. Daarin worden zij verplicht om uw privacy te respecteren.

UW RECHTEN
•
•
•
•
•

Recht op inzage. Dat is het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens
Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden en alle gegevens te
laten verwijderen.
Recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens te laten
wijzigen.
Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten
dragen aan een andere partij.
Het recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om minder gegevens te
laten verwerken.

Een beroep op een van deze rechten kunt u sturen aan: privacy@Budlr.nl.
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CONTACT
Bezoekadres

:

Budlr b.v.
Hillegomstraat 12 -14
1058 LS in Amsterdam

Telefoon

:

085 – 06 06 876

email

:

privacy@Budlr.nl
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