Privacyverklaring Visma Connect
Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met onze Privacyverklaring. Als onderdeel van de
Visma Group hanteert Visma Connect B.V. (hierna: Visma Connect) dezelfde Privacyverklaring en
hetzelfde beleid ten aanzien van uw privacy als Visma. In de Privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij
met uw persoonsgegevens omgaan. De volledige Privacyverklaring kunt u lezen op de website van
Visma. Hieronder vertellen wij u iets meer over Visma en leest u waar u terecht kunt met uw vragen
over privacy by Visma Connect.
Wat doet Visma?
Visma is een Europese vennootschap waarvan de rechtspersonen, bedrijfsprocessen,
managementstructuren en technische systemen landsgrenzen overschrijden. Visma levert software
en diensten aan organisaties in zowel de private als (semi)-publieke sector (Klanten) in Europa. Het
hoofdkantoor van Visma is gevestigd in Oslo en de Visma Group is onderworpen aan de Europese
privacywetgeving, met inbegrip van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op alle belangrijke
besluiten met betrekking tot privacy bij Visma wordt op centraal niveau toezicht gehouden door de
Data Protection Officer (DPO) van Visma.
Uw privacy by Visma Connect in het kort
In het kort komt onze Privacyverklaring erop neer dat we uw persoonsgegevens:
✓
alleen verwerken voor doelen waarvoor uw persoonsgegevens zijn doorgegeven;
✓

niet langer bewaren dan voor dat doel nodig is;

✓

niet met anderen zullen delen ;

✓

zorgvuldig beveiligen.

Heeft u vragen die niet in de Privacyverklaring worden beantwoord? Heeft u suggesties of
opmerkingen over de inhoud van dit document of heeft u klachten over de manier waarop wij met uw
persoonsgegevens omgaan? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u onze
contactgegevens.
Hoe kunt u contact met Visma Connect opnemen?
Visma Connect en haar medewerkers respecteren uw privacy. Dit betekent bovenal dat wij uw privacy
heel belangrijk vinden. Wij vinden dat iedereen moet kunnen beslissen hoe zijn of haar
persoonsgegevens worden gebruikt en door wie. Naast de DPO van Visma heeft Visma Connect ook
een eigen DPO. De DPO bewaakt de goede naleving van de privacy wetgeving door Visma Connect. U
kunt altijd contact opnemen met de DPO van Visma Connect wanneer u bijvoorbeeld:
• Vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Visma
Connect;
• Een klacht heeft over hoe Visma Connect met uw persoonsgegevens omgaat.
De contactgegevens van onze DPO zijn:
Visma Connect B.V.
T.a.v. de Data Protection Officer
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2496XD Den Haag
E-mail: vco.privacy@visma.com

