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Dit document is voor het laatst aangepast op 2 Juli 2018. 

 
Wij gaan zorgvuldig om met privacy and privacygevoelige gegevens. DPSI conformeert 
zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet persoonsregistratie. 
 
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In dit document laten we u weten 
welke gegevens we verzamelen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee 

uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. 
 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van DPSI. U dient zich ervan bewust te 

zijn dat DPSI niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die 
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de 
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw 
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde 

servers van DPSI of die van een derde partij waarmee DPSI een verwerkers overeenkomst 

heeft. 
 

Cookies 
Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde 
schijf van uw computer worden geplaatst.  
 

Analytische cookies 
De website van DPSI maakt alleen gebruik van analytische cookies. Voor het verbeteren 
en aanpassen van onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee worden 
gegevens over het bezoek aan onze website (zoals klikgedrag; bezoekers frequentie en 
tijdstip) verzameld en geanalyseerd. De gegevens worden anoniem verwerkt. Google kan 
de informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor 
zover derden de informatie namens google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.  
 

Doeleinden 
DPSI verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om onze dienstverlening als consultant of 
leverancier uit te kunnen voeren.  
DPSI maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.  
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor 
hebben verkregen. 

 

 

 

Derden 



 

 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern 
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 
gegevens te respecteren. 
 

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren  
DPSI bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de hierboven 
genoemde doeleinden. 
 

Keuzes voor persoonsgegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens ten alle tijden in te zien, te corrigeren of the 
verwijderen. 
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u 
contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. 
 

Status Privacy beleid 
DPSI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid. 
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze 
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig het privacy beleid te 
raadplegen. 
 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen: 

 

DPSI 

Maalsteen 1, 4901 ZZ, Oosterhout 

chinten@dpsi.nl 


