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Privacy verklaring 

 
Uw persoonsgegevens worden door Uitgeverij Debut zorgvuldig behandeld. In deze Privacy verklaring, geven wij 
informatie hoe we omgaan met de door u aan ons toevertrouwede persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw 
contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). In deze privacy – en cookie verklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij 
verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken. 
 
Uitgeverij Debut doet er alles aan, om uw privacy te waarborgen en daarom gaan we binnen uitgeverij Debut 
zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uitgeverij Debut houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving; de AVG valt hieronder. In dit kader betekent dit dat wij in ieder geval: 

 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor 
de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de noodzakelijke 
verwerkingen; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw 
persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit expliciet nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren. 
  
1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten, medewerkers of leveranciers 

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken, die 
noodzakelijk zijn om diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de AVG. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/ of omdat u deze zelf 
aan ons verstrekt. 

 
2. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 Het uitvoeren van de diensten die u bij ons afneemt; 

 Het uitvoeren van de opdracht(en) die u aan ons hebt verstrekt; 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

 U te informeren over wijzingen van onze diensten en producten; 

 Om goederen bij u te laten afleveren; 

 Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn; 

 Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en 
mogelijke tevredenheidsonderzoek. 

 Om klanten van de (nieuwe) producten en diensten, ontwikkelingen in de markt en actuele 
onderwerpen op de hoogte te houden, rechtstreeks door middel van nieuwsbrieven, maar ook 
bijvoorbeeld via social media. 

 
De grondslag van deze persoonsgegevens is: schriftelijke toestemming, mailverkeer, afgifte van visitekaartje 
en/of koppeling via Social Media waaronder LinkedIn.  

 
3. Om welke persoonsgegevens het gaat 

 Voornaam 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 (Zakelijk) Telefoonnummer 

 (Zakelijk) E-mailadres 

 Functie 

 Geslacht 
 
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers: 
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door uitgeverij Debut verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

 Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst; 

 Reizen in het kader van klantwerkzaamheden. 
 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 De arbeidsovereenkomst; 

 Rechten en plichten die voortkomen uit de zakelijke reis. 
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Voor de bovenstaande doelstelling kan uitgeverij Debut de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 Voornaam 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Geslacht 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Geboortedatum 

 Salarisgegevens 

 Kopie ID 

 BSN-nummer 

 Bankgegevens 

 Contactgegevens van een derde in geval van een noodgeval 
 
Uw persoonsgegevens worden door uitgeverij Debut opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 

 
4. Hoe lang wij gegevens bewaren 

Uw persoonsgegevens worden door uitgeverij debut opgeslagen ten behoeve van de duur van 
bovengenoemde doestellingen. Wij zullen uw persoonsgegevens dus niet langer bewaren dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijnen zijn afhankelijk 
van de door u bij ons afgenomen producten en diensten en de daaraan gekoppelde wettelijke bepalingen. 
Voor de financiële administratie geldt een periode van maximaal 7 jaar. 
  

5. Verstrekking aan derden 

Wij verkopen uw gegevens nimmer aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan 
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, sluiten wij een 
verwerkingsovereenkomst. Via deze verwerkingsovereenkomst zorgen wij voor eenzelfde niveau van 
beveiliging op uw privacy te waarborgen. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.  
Verstrekking van persoonsgegevens vindt plaats aan partijen binnen de EU/de Europese Economische 
Ruimte conform de AVG wetgeving. 
  

6. Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Hieronder vallen onder meer de volgende maatregelen: 

 Alle personen die namens uitgeverij Debut van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan 
geheimhouding daarvan middels hun arbeidscontract; 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordenbeleid op al onze systemen; 

 We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 

 Wij maken back-ups van de (persoons)gegevens om deze te kunnen herstellen indien nodig; 

 We evalueren regelmatig onze maatregelen en brengen deze up-to-date als de situatie daarom vraagt;. 

 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van (persoons)gegevens. 
 
7. Cookies 

Organisaties zijn verplicht om bezoekers van websites te informeren over de cookies die worden geplaatst bij 
het bezoek aan een website. 
 
Wat zijn cookies? 
Een cookie is een bestandje met digitale informatie die je kenmerkt als een unieke bezoeker van onze en 
andere websites. Een cookie wordt door onze website geplaatst op uw computer, tablet of mobiele telefoon 
op het moment dat u onze website bezoekt. De cookies slaan informatie over uw websitebezoek op en 
hierdoor kan onze website u herkennen bij een eventueel volgend bezoek. 

 
Indien u niet wilt dat wij hiervan gebruik maken, kunt u in de internet browser het accepteren van cookies 
blokkeren. Indien u de cookies accepteert, blijven deze op uw computer/tablet/mobiele telefoon staan, tenzij 
u deze verwijdert. 
 
Uitgeverij Debut maakt gebruik van functionele cookies en doen derhalve niets met deze informatie. 

 
8. Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht op: 

 Inzage 

 Rectificatie of  
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 Verwijdering  
van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.  
 
Ook heb je het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht 
van u direct aan een andere partij. Om uw privacy te waarborgen, kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren 
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken, zodat we zeker weten dat de u de 
daadwerkelijke aanvrager bent.  
U heeft te allen tijde het recht om de door u afgegeven toestemming tot het gebruik van persoonsgegevens 
in te trekken. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, verzoek tot intrekking van uw toestemming of uw 
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@debut.nl 
 
Wij zullen zo snel mogelijk en binnen vier weken, op uw verzoek reageren.   
 
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. 
  

9. Vragen en klachten 

Wanneer u vragen, suggesties of opmerkingen heeft over deze privacy verklaring of vragen heeft die niet in 
deze privacy-verklaring worden geadresseerd, neemt u dan contact op via de gegevens onderaan deze 
verklaring.  

 
Wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u eveneens 
contact opnemen via genoemde gegevens. 
 . 
Wij gaan ervan uit dat we er altijd met u naar tevredenheid uitkomen. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, 
dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit in Nederland op het gebied van privacybescherming. 

 
10. Contactgegevens 

Uitgeverij Debut 
Burgemeester Elsenlaan 321 
2282 MZ Rijswijk 
T: 070 3077750 
E: info@debut.nl 


