Privacy Policy
Voor 2foon is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. 2foon
respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u
eventueel aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.
2foon, gevestigd aan Mr. E.N. van Kleffensstraat 6, 6842 CV te Arnhem is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bij vragen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Debby van den Boogaard Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV ARNHEM
0262022395
info@2foon.nl

Doel
2foon gebruikt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze opgeeft. Uw
persoonsgegevens worden verwerkt, doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk
verwerken:

•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
T elefoonnummer

•
•
•

E-mailadres
Paspoortnummer
Bankrekeningnummer
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Waarom vragen we u uw persoonlijke gegevens te delen?
2foon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

voor het uitvoeren van het door u afgesloten abonnement voor
telefoonservice of andere secretariële diensten;
om aanvullende diensten aan te kunnen bieden, zoals de diensten
aangegeven op de website www.2foon.nl;
om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde
vragen;
om met u in contact te treden voor het doorgeven van berichten van uw
klanten;
om met u in contact te treden m.b.t. de lopende opdracht(en);

• om u te kunnen factureren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
2foon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
2foon verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal 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 bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde
niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 2foon blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. 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 2foon en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek
tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens, sturen naar info@2foon.nl Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het
paspoortnummer en het burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van
uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
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Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op
de website www.2foon.nl.
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