
Privacyverklaring 

XS4Office is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens 

XS4Office 

De Steiger 24 

1351 AB Almere 

+31 036 5250793 

 

Verwerking gegevens 

XS4Office verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van onze diensten en/of omdat deze zelf aan ons zijn verstrekt. 

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

- Naam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- Klantnummer 

- Bankrekeningnummer 

- Gegevens over producten en/of diensten. 

 

Doeleinden verwerking gegevens 

- Het afhandelen van bestellingen inclusief facturering 

- Informatievoorziening naar aanleiding van een contactaanvraag 

- Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Het verzenden van onze nieuwsbrief. 

 

Bewaartermijn gegevens 

XS4Office bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

De volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens worden gehanteerd: 

- NAW-gegevens 

 In het kader van de Belastingwet worden deze gegevens 7 jaar bewaard. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor het correct uitvoeren 

 van te de leveren goederen en diensten. 

- Diensten/Activiteiten 

 Deze gegevens worden minimaal 1 jaar bewaard om te beoordelen of de content voldoet aan de verwachtingen. 

- Bankrekeningnummer 

 In het kader van de Belastingwet worden deze gegevens 7 jaar bewaard. Daarnaast zijn deze gegevens van belang voor het correct uitvoeren 

 van de te leveren goederen en diensten. 

 

Delen van gegevens met derden 

XS4Office deelt gegevens met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 

- Met geautoriseerde leveranciers of partners 

- Met financiële dienstverleners 

- Met partijen die assisteren in dienstverlening 

- Bij wettelijke verplichting of bevoegdheid om gegevens te verstrekken. 

 

Cookies 

XS4Ofice.nl gebruikt functionele, technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand 

dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn 

noodzakelijk voor de technische werking en het gebruiksgemak van de website. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 

bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. Afmelding voor deze cookies kan dmv de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser worden verwijderd. 

 

Rechten 

Iedereen heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele 

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en 

gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat er een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging kan worden ingediend om de 

persoonsgegevens die wij in een computerbestand hebben op te sturen naar info@xs4office.nl. 

 

Beveiliging 

XS4Office neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. 


