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VAN VOORUITGANG

PRIVACYVERKLARING
Dit is de privacyverklaring van Dynteq B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Vliegveldstraat
Kamer van 100, B514
Koophandel onder nummer 76538222. Dynteq, gevestigd aan Vliegveldstraat 100, B514
7524
PK
7524
PK ENSCHEDE

053 436 73 in
33 deze
ENSCHEDE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

privacyverklaring.

Vondellaan 166
3521 GH UTRECHT

030 281 99 87
Persoonsgegevens
die wij verwerken:
t.a.v.
Naam Achternaam
Dynteq
Straat
01verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
dynteq.nl
0000
Plaatsnaam
deze AA
gegevens
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
ruimte
voor vijfde regel
wij verwerken:
KVK 76538222

-

Voor- en achternaam

BTW NL860664478B01

-

Adresgegevens

IBAN NL88 RABO 0105290807

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en

DATUM

-

01-01-2020

telefonisch

ONS KENMERK

DT20001

Ruimte voor een onderwerpregel met veel ruimte
Bankrekeningnummer

ONDERWERP

Dynteq verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het afhandelen van jouw betaling
Geachte heer, mevrouw,
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
Lomo Carles leggings banh mi, Intelligentsia mustache listicle irony raw denim umami keytar migas
voeren
Blue Bottle. Hoodie plaid occupy art party chillwave direct trade. Pickled Pinterest you probably haven't
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
heard of them, XOXO 3 wolf moon cronut letterpress hella butcher trust fund tilde Echo Park bespoke.
Om goederen en diensten bij je af te leveren
n drinking vinegar quinoa cred. Small
Dynteq verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
batch hoodie Blue Bottle Shoreditch, occupy meggings High Life tilde bespoke health goth 8-bit
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
forage chillwave. Godard put a bird on it blog hoodie. Fashion axe paleo salvia.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Scenester artisan meh Williamsburg DIY fanny pack locavore wayf arers bicycle rights craft beer food
Dynteq bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
truck Banksy lumbersexual, Tumblr hoodie. Fingerstache cronut ennui, paleo disrupt polaroid
waarvoor je gegevens worden verzameld.
HS pickled art party, gentrify lumbersexual
actually hoodie slow-carb pop-up Intelligentsia Vice street art . Odd Future cred lette rpress mixtape
Delen van persoonsgegevens met derden
four loko. Intelligentsia Vice ethical chillwave photo booth, semiotics Brooklyn Bushwick authentic
Dynteq verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
fanny pack 3 wolf.
voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
Beard mumblecore readymade, quinoa pickled yr drinking vinegar Bushwick Banksy cardigan
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
Intelligentsia Helvetica viral gluten-free American Apparel. Co rnhole bitters polaroid drinking vinegar
jouw gegevens. Dynteq blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
DIY pickled. Banh mi bicycle rights kogi, Neutra aesthetic hood
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

rage authentic PBR brunch listicle.

thical chia craft
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je

het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dynteq en heb je het recht op
Met vriendelijke groet,
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens naar ons emailen. Om er zeker van te zijn dat
Naam Achternaam
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het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

Vliegveldstraat 100, B514

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 7524
zwart.
ter
PK Dit
ENSCHEDE

053
436 73
33
bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op
jouw
verzoek
.
Vondellaan 166

Dynteq wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de

3521 GH UTRECHT

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
030 281 99 87
t.a.v. Naam Achternaam
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Straat 01
dynteq.nl
0000 AA Plaatsnaam
ruimte
voor
vijfde regel
Hoe wij
persoonsgegevens
beveiligen
KVK 76538222

Dynteq neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om
BTW NL860664478B01
IBANwijziging
NL88 RABO 0105290807
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde

tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op ons op.
HubSpot

DATUM

01-01-2020

ONS KENMERK

DT20001

Ruimte
voor eenom
onderwerpregel
met
veel ruimte
ONDERWERP
Dynteq gebruikt
HubSpot
bezoekers via
verschillende

online kanalen (e-mail/online/social media)

relevante content te bieden. HubSpot plaatst cookies om de kwaliteit van de (online) dienstverlening
te kunnen optimaliseren. Dit met als doel om de online beleving en communicatie beter op de wens
van relaties af te stemmen. Ook stelt HubSpot bezoekers in de gelegenheid om content te
Geachte heer, mevrouw,
downloaden en contactgegevens te verstrekken. Dynteq kan deze informatie gebruiken om contact te
leggen met de bezoekers van onze website en om te bepalen wat voor hen interessant is.
Lomo Carles leggings banh mi, Intelligentsia mustache listicle irony raw denim umami keytar migas
Blue Bottle. Hoodie plaid occupy art party chillwave direct trade. Pickled Pinterest you probably haven't
heard of them, XOXO 3 wolf moon cronut letterpress hella butcher trust fund tilde Echo Park bespoke.
n drinking vinegar quinoa cred. Small
batch hoodie Blue Bottle Shoreditch, occupy meggings High Life tilde bespoke health goth 8-bit
forage chillwave. Godard put a bird on it blog hoodie. Fashion axe paleo salvia.
Scenester artisan meh Williamsburg DIY fanny pack locavore wayf arers bicycle rights craft beer food
truck Banksy lumbersexual, Tumblr hoodie. Fingerstache cronut ennui, paleo disrupt polaroid
HS pickled art party, gentrify lumbersexual
actually hoodie slow-carb pop-up Intelligentsia Vice street art . Odd Future cred lette rpress mixtape
four loko. Intelligentsia Vice ethical chillwave photo booth, semiotics Brooklyn Bushwick authentic
fanny pack 3 wolf.
Beard mumblecore readymade, quinoa pickled yr drinking vinegar Bushwick Banksy cardigan
Intelligentsia Helvetica viral gluten-free American Apparel. Co rnhole bitters polaroid drinking vinegar
DIY pickled. Banh mi bicycle rights kogi, Neutra aesthetic hood
rage authentic PBR brunch listicle.
thical chia craft

Met vriendelijke groet,

Naam Achternaam
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