
        Al onze verkopen, leveringen en uitvoeringen geschieden volgens de algemene voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Arnhem. U kunt deze op aanvraag  
        toegezonden krijgen of deze op de website inzien, www.tonprimus.nl. 
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Elst: 1-5-2018 
Uw Ref. : Privacy & security 
Onze Ref. : AVG – GDPR mei 2018 
Behandeld door: Ton Primus 
Betreft: Onze afspraak aangaande verwerken contact / klant gegevens, privacy statement. 

Geachte LS, 
 

De komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation, GDPR) zal 
je niet ontgaan zijn. Per 25 mei aanstaande gaat de nieuwe privacywetgeving in, veel organisaties weten welke verplichtingen 
en kansen de nieuwe Europese regelgeving biedt. 
Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens nog beter beschermd gaan worden door bedrijven, zo ook door Ton Primus 
Consultancy. 
Wij zijn en waren ons al bewust van de vertrouwelijkheid van de aan ons verstrekte gegevens, veelal zakelijk gerelateerd, 
maar indien ook persoonlijk gegevens, deel ik u hierbij mede dat wij, indien niet langer gewenst, deze gegevens op uw 
verzoek uit onze bestanden zullen verwijderen. 
 

Naar mijn weten zijn er op dit moment, geen persoonsgegevens van u in mijn bestand aanwezig, behoudens de zakelijke. 
Ons beleid is die van de Eenvoud; Als u informatie met ons deelt en vice versa, dan is dat op basis van vertrouwen en wij 
zullen daar beiden als zodanig mee omgaan. Deze gegevens worden bewaard, met een zakelijk doel, tussen u en onze 
onderneming. 
 

Ons hosting bedrijf, via welke ook onze mail communicatie plaats vindt, hanteert dezelfde verwerking van onze gegevens 
(en dus ook die van u) en bied de bijbehorende bescherming en beveiliging als in de wet voorgeschreven. 
Onze computer – systeembeheer wordt beheerd door mij en één bevoegd persoon, met wachtwoord vergrendeling en 
McAfee Anti virus en hij heeft geheimhoudingsplicht, is bekend met de vertrouwelijkheid van onze gegevens en deze 
specifieke wetgeving (AVG – GDPR).  
Onze administratie wordt verwerkt door een door ons gemachtigd kantoor, t.b.v. fiscale verplichtingen en alle verwerkende 
personen hebben geheimhoudingsplicht, Zijn bekend met de vertrouwelijkheid van onze gegevens en deze specifieke 
wetgeving (AVG – GDPR).  
Bovenstaande ondersteunende leveranciers zijn op de hoogte van ons beleid en zullen deze Privacy statement ondersteunen. 
    
Om u als klant / leverancier / ondersteunende dienstverlener, proactief te kunnen blijven informeren / informatie van u 
ontvang, verklaar ik hierbij dat ons beleid erop is gebaseerd; 

o Vertrouwelijk met persoonsgegevens wordt omgegaan.  
o Ik u, in mijn klanten / leveranciers / ondersteunende dienstverlener, bestand mag houden en onze gegevens 

aangaande de samenwerking (ook uit het verleden, maar ook voor toekomstige samenwerking) mag bewaren.  
o Ik de gegevens alleengebruik voor onze zakelijke afspraak en bewaar voor toekomstige samenwerking. 
o Waar van toepassing ik geheimhoudingplicht heb ondertekend. 

➢ Ik uw persoonlijke en of zakelijke gegevens moet verwijderen uit mijn accountbestand, back-up files, 
indien u daarom schriftelijk / per mail verzoekt, samen met de bijbehorende gegevens (behoudens 
fiscaal verplicht bewaartermijn). 
 

Ik reken op uw medewerking, om aan onze wettelijke verplichting te kunnen voldoen, wij al niet anders deden. 
 
Vriendelijke groet Ton Primus 

 

http://www.tonprimus.nl/

