Privacyverklaring
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en
overeenkomsten met Debiteuren365.nl B.V. gevestigd te Hoorn aan de Geldelozeweg 33, 1625 NW.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Debiteuren365.nl is bepaalde gevallen uw
gegevens opslaat. Debiteuren365.nl gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt
verstrekt uitsluitend ten behoeve van de efficiënte afwikkeling van de door haar gebruikers
afgenomen dienstverlening.
Daarnaast verwerkt Debiteuren365.nl persoonlijke informatie van debiteuren van haar klanten met
als doel om:
1. tot incasso van de door onze klanten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
2. op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast
te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
3. een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische
schuldsituaties bij betrokkenen;
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons
worden ingezameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om
inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd,
bijvoorbeeld als u gebruikt wenst te maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons
uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een “account”, om ervoor te
zorgen dat u deze niet bij iedere transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende
gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruikt wordt gemaakt van persoonsgegevens.
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits
dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen
of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging
Debiteuren365.nl maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de
verwerkte gegevens, ondermeer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang
kunnen verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van
internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100%
garanderen.

Links naar andere website’s
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere website’s. Debiteuren365.nl is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van de website’s die niet onder het beheer van
Debiteuren365.nl vallen.
Cookies
Debiteuren365.nl maakt geen gebruik van cookies.
Inzage
U mag Debiteuren365.nl vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u
Debiteuren365.nl verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u
doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

