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Privacy verklaring 

 

Rodeca systems, gevestigd aan Koperweg 11N, 2401 LH te Alphen aan den Rijn, Nederland, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Wij hechten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit 

Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met 

persoonsgegevens. 
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Persoonlijke gegevens 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. In alle gevallen houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (per 25 mei 2018). Op alle persoonsgegevens die 

wij verwerken bij het uitvoeren van de samenwerking rust een geheimhoudingsplicht. We zullen 

deze informatie nooit gebruiken voor een ander doel dan waarvoor we ze hebben verkregen. Dit 

betekent dat we in ieder geval: 

 

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; 

deze doelen en soort persoonsgegevens worden beschreven in dit Privacy beleid;  

Beperk de verwerking van uw persoonsgegevens tot alleen die gegevens die minimaal noodzakelijk 

zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens; 

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw 

persoonsgegevens te waarborgen; 

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van 

de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen 

en deze respecteren. 

Indien u na het lezen van ons Privacy beleid, of in meer algemene zin, vragen heeft hierover of 

contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onze contactgegevens. Wij behouden ons het recht 

voor om deze privacyverklaring aan te passen. 

De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2021. 
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Persoonsgegevens die wij verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, zich heeft 

aangemeld voor onze nieuwsbrief en/of omdat u deze gegevens vrijwillig aan ons heeft verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht/geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Internetbrowser en apparaat type 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken uw 

persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere promotionele e-mail, indien u zich hiervoor heeft 

aangemeld. 

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Administratieve doeleinden (archivering). 

Om u te kunnen informeren over relevante wijzigingen in onze diensten en producten. 

Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. 

Om goederen en diensten bij u af te leveren. 

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ook als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
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Gegevens verstrekken aan derden 

In principe verstrekken wij uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij deze gegevens 

noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan 

de financiële administratie. Als dit het geval is, zullen wij u altijd informeren en zullen uw gegevens 

niet worden gedeeld zonder uw (schriftelijke) toestemming. 

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij (ook met een overeenkomst) 

ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook gaan we ermee akkoord 

dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of 

geïnteresseerden. 

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door 

ons verwerkt voor het volgende doel: Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of 

gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Mondelinge toestemming, afgifte 

visitekaartje en/of via een link op LinkedIn; 

 

Voor het bovenstaande doel kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

Voornaam 

Invoeging 

Achternaam 

Geboortedatum 

telefoonnummer 

E-mailadres 

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen voor bovenstaande verwerkingen voor de 

periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als prospect, stakeholder-/lobbycontacten 

en/of geïnteresseerde. 
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor ze worden verzameld.  
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Persoonlijke gegevens delen met derden 

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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Cookies van vergelijkbare technieken waar wij gebruik van maken 

Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 

privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website 

naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee 

onze website optimaliseren. 

 

Functionele cookies moeten worden gebruikt om onze website goed te laten functioneren. Deze 

cookies worden zonder toestemming geplaatst. Functionele cookies zorgen er onder andere voor dat 

je ingelogd kunt blijven tijdens je bezoek aan onze website. 

 

Analytische cookies stellen ons in staat om websitebezoeken te meten. Deze statistieken geven ons 

inzicht in hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je 

browser verwijderen. Bekijk onze Cookieverklaring voor alle Cookies die wij gebruiken. 
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Hoe we persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op. We hebben de volgende maatregelen genomen om uw 

persoonsgegevens te beschermen: 

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

SSL Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit ziet u in de adresbalk 'https' 

en het slotje in de adresbalk; 

Wij pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe 

is; 

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten; 

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

DNSSEC is een extra beveiliging (naast DNS) voor het omzetten van onze domeinnaam naar het 

bijbehorende IP-adres; het is voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening 

automatisch laten controleren. Zo voorkomen we dat je wordt doorgestuurd naar een vals IP-adres. 
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Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft te allen tijde het recht om de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 

of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen met uw verzoek. 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 ons bedrijf en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door 

jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u 

andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, dan kunt u een gespecificeerd verzoek 

sturen naar: Rodeca systems, Koperweg 11N, 2401 LH Alphen aan den Rijn.   

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

 



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. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Cookieverklaring 

Wat is een cookie?  

Onze website maakt gebruik van "cookies"; tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst 

om de website te laten functioneren, om de website te helpen analyseren om onze diensten te 

verbeteren of voor marketingdoeleinden. Wij vinden het belangrijk dat u controle heeft over uw 

online privacy. Daarom willen wij u zo volledig mogelijk informeren over welke cookies wij gebruiken 

en voor welke doeleinden. Hieronder wordt beschreven welke cookies wij zelf plaatsen en welke 

cookies van derden worden gebruikt. 
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Functionele cookies 

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies 

kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. Deze cookies worden standaard geplaatst en 

worden niet verwijderd als u de cookies niet accepteert. 

Knoppen voor delen op sociale media 

Op onze site zijn buttons opgenomen die linken naar onze pagina's op social media platforms zoals 

Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze buttons maken allemaal geen gebruik van een cookie. Je moet 

inloggen op je account van deze social media kanalen voordat je iets van onze kanalen kunt delen. 

Om te zien wat de verschillende door ons gebruikte social media kanalen met jouw 

persoonsgegevens doen als je bent ingelogd, kun je de betreffende privacy verklaringen bekijken op 

hun eigen website: 

• Facebook / Instagram: https://facebook.com/policies/cookies  

• Twitter: https://twitter.com/privacy  

• LinkedIn: https://linkedin.com/legal/cookie-table  

Deze verklaringen en links kunnen worden gewijzigd. Rodeca systems is niet verantwoordelijk voor 

eventuele wijzigingen. 

 

https://facebook.com/policies/cookies
https://twitter.com/privacy
https://linkedin.com/legal/cookie-table


Ingesloten inhoud 

Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op onze website 

toegankelijk is. Denk aan YouTube- of Vimeo-video's. Deze kanalen gebruiken vaak cookies. Wat zij 

met de cookies en persoonsgegevens doen, leest u in het privacy beleid van de desbetreffende 

dienst. Wij hebben hier geen controle over. 

Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies 
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Analytische cookies 

Analytische cookies verzamelen (vaak anoniem) gegevens en statistieken om inzicht te krijgen in hoe 

bezoekers de website gebruiken, zodat wij onze website en onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

Google Analytics 

Via Google Analytics wordt op deze website (anoniem) informatie over bezoekersgedrag verzameld. 

Hierdoor kunnen wij zien hoe bezoekers door onze website navigeren. We gebruiken deze informatie 

om beslissingen te nemen over het ontwerp van onze website. Ook optimaliseren wij de werking van 

de website. Om een zorgvuldige verwerking mogelijk te maken, hebben wij de volgende maatregelen 

genomen: 

• Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google; 

• We hebben alle opties uitgeschakeld die Google biedt om "gegevens te delen met Google"; 

• Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt 

uitdrukkelijk niet verstrekt. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. 

Google houdt zich aan de Privacy Shield-principes en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma 

van het Amerikaanse Ministerie van Handel. 

Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijzen we naar de 

privacyverklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen. 

  

https://policies.google.com/technologies/cookies
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Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens 

U heeft het recht om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen. Zie hiervoor 

onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. 

Als het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan cookies, dient u een kopie van het 

betreffende cookie mee te sturen. Je vindt het in de instellingen van je browser. 
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Cookies blokkeren en verwijderen 

Indien wij geen persoonsgegevens verzamelen en de gegevens die wij verzamelen geanonimiseerd 

worden, zijn wij niet verplicht om toestemming te vragen voor het plaatsen van cookies. U kunt er 

ook voor kiezen om het plaatsen van cookies te blokkeren via uw browserinstellingen. Hiermee kunt 

u de cookies van alle websites die u bezoekt in één keer blokkeren. Als u alle cookies blokkeert, 

werken websites mogelijk niet zo goed. Het is beter om selectief alleen de ongewenste cookies uit te 

schakelen. Lees meer over hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze privacyverklaring. 

05 

Meer informatie over cookies? 

Op de volgende website vind je meer informatie over cookies: 

Consumentenbond: Wat zijn cookies? 

 

 

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

