356 Privacy-statement Brand Compliance B.V.
Brand Compliance B.V., gevestigd aan Hambakenwetering 8D, 5231 DC te ’s Hertogenbosch is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Email:
info@brandcompliance.com
Telefoon:
NL +31 (0) 73 - 782 01 56, of
BE +32 (0) 14 - 76 23 04

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uw privacy is belangrijk voor ons. Brand Compliance B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten. Of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen
van een webformulier of het insturen van een sollicitatie. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt, kunnen
wij bijvoorbeeld de volgende persoonsgegevens verwerken:
• naam
• adres
• e-mailadres
• telefoonnummer
Voor een aantal bedrijfsprocessen hebben wij aanvullingen op dit algemene privacy-statement opgesteld:
• Aanvulling privacy-statement m.b.t. webshop
• Aanvulling privacy-statement m.b.t. downloaden van documentatie vanaf de website van Brand
Compliance B.V.
• Aanvulling privacy-statement m.b.t. aanmelding training
• Aanvulling privacy-statement m.b.t. sollicitaties
In deze statements staat per proces welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en hoe lang
wij deze gegevens bewaren.
Voor de overige bedrijfsprocessen geldt uitsluitend dit algemene privacy-statement.

Verstrekking aan derden
Brand Compliance B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan
derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons. Of tenzij enige
wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.
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Geen verwerking persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Brand Compliance B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16
jaar. Tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een
persoon ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Brand Compliance B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brand
Compliance B.V.) bij betrokken is.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Brand Compliance B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Wij maken gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat voor het dataverkeer van en naar
onze website en webshop. De leverancier van de software waarin wij persoonsgegevens vastleggen, is
gecertificeerd op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001).

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
worden teruggestuurd.
Welke soorten cookies gebruiken we?
Brand Compliance B.V. maakt gebruik van twee soorten cookies: sessie-cookies en Google Analyticscookies.
Sessie-cookies
Met behulp van een sessie-cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u tijdens een bezoek
hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zo veel mogelijk aanpassen aan het surfgedrag van onze
bezoekers. Sessie-cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.
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Google Analytics-cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
zogeheten Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over
hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij
hebben hierop geen invloed. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op
servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de zogeheten EU-US Privacy Shield. Dit is
een regeling voor doorgifte van persoonsgegevens vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten en
is een voorbeeld van een adequaatheidsbeslissing, waarmee wordt vastgesteld dat de
gegevensbescherming van een passend en vergelijkbaar niveau is als de AVG.

Algemene bewaartermijn
Brand Compliance B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan
hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.

Uw privacy-rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brand Compliance B.V.. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde
organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens,
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar: info@brandcompliance.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Om er zeker van te zijn dat een verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het
paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy.
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Brand Compliance B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Tot slot
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy-statement. Op onze website
wordt altijd het meest recente privacy-statement beschikbaar gesteld. Het versienummer wordt
onderaan het document aangegeven.
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Aanvulling privacy-statement m.b.t. webshop
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij een aankoop op onze webshop, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens te vullen.
Verplichte gegevens:
• bedrijfsnaam (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
• naam
• adres
• e-mailadres
Optionele gegevens:
• BTW nummer
• telefoonnummer
Wanneer u via iDEAL betaalt, worden uw gegevens (waaronder uw IBAN) in onze administratie opgeslagen
om de betaling aan uw order te kunnen koppelen.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
De verplichte persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:
• het verwerken van de door u geplaatste bestelling
• het opstellen en versturen van een geadresseerde en gepersonaliseerde factuur
• indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden
voor informatievoorziening en/of marketingdoeleinden met betrekking tot de diensten van
Brand Compliance B.V.
De optionele persoonsgegevens verwerken wij, mits deze zijn gevuld, voor de volgende doelen:
• Als u een BTW nummer heeft gevuld, gebruiken wij dit alleen voor niet in Nederland gevestigde
organisaties, voor een correcte berekening van de BTW op de factuur.
• Als u uw telefoonnummer heeft gevuld, kunnen wij deze gebruiken om u in de toekomst te
benaderen voor informatievoorziening en/of marketingdoeleinden met betrekking tot de
diensten van Brand Compliance B.V..

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
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Aanvulling privacy-statement m.b.t. downloaden van documentatie vanaf de
website van Brand Compliance B.V.
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u documentatie wilt downloaden vanaf de website van Brand Compliance B.V., vragen wij u om een
aantal persoonsgegevens te vullen.
Verplichte gegevens:
• bedrijfsnaam (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
• naam
• e-mailadres
Optionele gegevens:
• telefoonnummer
• website (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
• bedrijfsadres (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
De verplichte persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:
• het gepersonaliseerd kunnen toesturen van de opgevraagde documentatie per e-mail
• indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden
voor informatievoorziening en/of marketingdoeleinden met betrekking tot de diensten van
Brand Compliance B.V.
De optionele persoonsgegevens kunnen wij, mits deze zijn gevuld, gebruiken om u in de toekomst te
benaderen voor informatievoorziening en/of marketingdoeleinden met betrekking tot de diensten van
Brand Compliance B.V..

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
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Aanvulling privacy-statement m.b.t. aanmelding training
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij een aanmelding voor een training, vragen wij u om een aantal persoonsgegevens te vullen.
Verplichte gegevens:
• bedrijfsnaam (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
• aanhef
• naam
• e-mailadres
• telefoonnummer
• KvK-/Ondernemersnummer (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
• adresgegevens van de organisatie (dit is niet in alle gevallen een persoonsgegeven)
Optionele gegevens:
• factuuradres (als deze afwijkt van de adresgegevens van de organisatie)
• opmerkingen, zoals dieetwensen

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
De verplichte persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:
• om contact met u op te kunnen nemen bij vragen over de aanmelding of in geval van wijzigingen
met betrekking tot de training
• het sturen van een bevestiging van aanmelding voor de training
• het opstellen en versturen van een geadresseerde en gepersonaliseerde factuur
• het opstellen en versturen van een certificaat van deelname aan de training
• om u na afloop van de training de informatie van de training te kunnen sturen, alsook een link
naar een klanttevredenheidsonderzoek
• indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden
voor informatievoorziening en/of marketingdoeleinden met betrekking tot de diensten van
Brand Compliance B.V.
De optionele persoonsgegevens verwerken wij, mits deze zijn gevuld, voor de volgende doelen:
• het opstellen en versturen van een geadresseerde en gepersonaliseerde factuur naar het
factuuradres
• het bestellen van de lunch, rekening houdend met uw dieetwensen

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
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Aanvulling privacy-statement m.b.t. sollicitaties
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Bij een sollicitatie vragen wij u om uw CV en een korte motivatie te sturen. Hierin bepaalt u zelf welke
persoonsgegevens u aan ons verstrekt.

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken de door u aangeleverde persoonsgegevens om u een reactie te kunnen geven op uw
sollicitatie. Dit kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek zijn, een verzoek tot meer informatie of
een afwijzing.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld:
• Bij een afwijzing op uw sollicitatie verwijderen wij uw persoonsgegevens gelijk na het sturen van
de afwijzing; óf
• Als wij op dit moment geen passende vacature hebben, maar wij uw gegevens wel willen
bewaren voor mogelijk toekomstige vacatures, vragen wij hiervoor uw akkoord en informeren
wij u daarbij over de bewaartermijn.
• Als u wordt aangenomen, dan worden het doel en de bewaartermijn van toepassing die zijn
opgenomen in het bedrijfsreglement van Brand Compliance B.V..
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