
                                                 
 

 

Betje Wolffstraat 25 E info@bi-on-focus.nl KvK 73733660

3245 RE SOMMELSDIJK W www.bi-on-focus.nl IBAN NL09 RABO 0315 2273 89

BI-ON-FOCUS B.V.
ERP-ON-FOCUS

T +31 (0) 187 66 43 84 BTW NL859645289B01

Inhoud 
INHOUD __________________________________________________________________________________ 1 

1. OVER ONS PRIVACY BELEID ______________________________________________________________ 2 

2. DOELEINDEN VERWERKING ______________________________________________________________ 2 

3. GEBRUIK VAN UW GEGEVENS ____________________________________________________________ 2 

4. WAAROM BI-ON-FOCUS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT _______________________________________ 3 

5. HOE LANG BI-ON-FOCUS GEGEVENS BEWAART ______________________________________________ 3 

6. DELEN MET ANDEREN ___________________________________________________________________ 3 

7. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK ______________________________________________________ 3 

8. GOOGLE ANALYTICS ____________________________________________________________________ 3 

9. UW RECHTEN __________________________________________________________________________ 4 

9.1. INZAGERECHT _______________________________________________________________________ 4 

9.2. RECTIFICATIERECHT __________________________________________________________________ 4 

9.3. RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING ______________________________________________ 4 

9.4. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID ______________________________________________________ 4 

9.5. RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN _____________________________________________ 5 

10. GEHEIMHOUDING ____________________________________________________________________ 5 

11. ALGEMEEN _________________________________________________________________________ 5 

12. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACY BELEID ____________________________________________________ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 
 

 

Betje Wolffstraat 25 E info@bi-on-focus.nl KvK 73733660

3245 RE SOMMELSDIJK W www.bi-on-focus.nl IBAN NL09 RABO 0315 2273 89

BI-ON-FOCUS B.V.
ERP-ON-FOCUS

T +31 (0) 187 66 43 84 BTW NL859645289B01

 

1. Over ons privacy beleid 
BI-ON-FOCUS en ERP-ON-FOCUS geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij 
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij 
over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële 
doelstellingen ter beschikking aan derden. 
 
Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, 
onze contactgegevens vind u op de website. 
 

2. Doeleinden verwerking 
BI-ON-FOCUS / ERP-ON-FOCUS verwerkt uw persoonsgegevens met als doel: 

2.1. Het bijhouden van onze administratie en boekhouding 

2.2. Het telefonisch of per e-mail contact op te kunnen nemen 

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken 

3. Gebruik van uw gegevens 
BI-ON-FOCUS kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van BI-ON-

FOCUS. 

BI-ON-FOCUS kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw bedrijfsnaam 
- Uw voor- en achternaam 

- Uw geslacht 

- Uw adresgegevens 

- Uw postcode 

- Uw woonplaats 

- Uw land 

- Uw afdeling 

- Uw telefoonnummer 

- Uw faxnummer 

- Uw BTW nummer 

- Uw KVK nummer 

- Uw E-Mail adres 

- Uw Website 

- Uw Bankrekening nummer 

- Uw Bankrekening te naam stelling 

- Uw IBAN 

- Uw BIC-code (gerelateerde bank) 

- Uw Nationale bankcode 

- Uw Bank naam 
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4. Waarom BI-ON-FOCUS deze gegevens nodig heeft 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Twinfield. Wij 
delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens 
worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd 
verzonden en opgeslagen. Twinfield heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om 
uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Twinfield is tot geheimhouding verplicht en 
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Twinfield gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden dan hierboven beschreven. 
 
Voor het bijhouden van onze urenstaten maken we gebruik van software van TimeChimp. Tussen TimeChimp en 
Twinfield worden uw persoonsgegevens uitgewisseld. Op de website van TimeChimp is de 
verwerkersovereenkomst beschikbaar als mede ook het privacy statement wat op hun diensten van toepassing 
is. De verwerkersovereenkomst is hier te raadplegen. Het privacy statement is hier te raadplegen. 

5. Hoe lang BI-ON-FOCUS gegevens bewaart 
BI-ON-FOCUS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor 
uw gegevens worden verzameld.  

6. Delen met anderen 
BI-ON-FOCUS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

7. In kaart brengen websitebezoek 
Op de website(s) van BI-ON-FOCUS worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres 
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden 
gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 

BI-ON-FOCUS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo 
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

Met het doorgeven van uw contactgegevens op onze website(s) gaat u ermee akkoord met het ontvangen van 
communicatie zoals e-mails of via telefoon omtrent aanbiedingen en aankondigingen van BI-ON-FOCUS, zijn 
groep van bedrijven, dochterondernemingen en zakenpartners.  

8. Google analytics 
BI-ON-FOCUS maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De 
aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en 
door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees op de website van Google het privacy beleid van 
Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt 
wordt, om rapporten over de website aan BI-ON-FOCUS te kunnen verstrekken en om haar adverteerders 
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden 
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens 
Google verwerken. BI-ON-FOCUS heeft hier geen invloed op. BI-ON-FOCUS heeft Google geen toestemming 
gegeven om via BI-ON-FOCUS verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

https://www.timechimp.com/verwerkersovereenkomst/
https://www.timechimp.com/privacyverklaring/
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9. Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke 
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. 
 
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons 
reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post 
wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.  
 
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat 
wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken. 

9.1. Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de 
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze 
gegevens hebben opgeslagen. 

9.2. Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze 
contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek 
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn 
aangepast. 

9.3. Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet 
langer worden verwerkt. 

9.4. Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen 
aan onze contactpersoon voor privacy aken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw 
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle 
gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. 
Naar alle waarschijnlijkheid kan BI-ON-FOCUS in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, 
omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 
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9.5. Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door of in opdracht van. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in 
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën 
van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U 
heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden 
onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van 
mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy aken. 

10. Geheimhouding 
Alle medewerkers van BI-ON-FOCUS tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring waarin 
uitdrukkelijk wordt beschreven hoe met persoonsgegevens dient te worden omgegaan 

11. Algemeen 
Dit privacy statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door BI-ON-FOCUS worden 
verwerkt. BI-ON-FOCUS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking 
en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden die door onze diensten worden gebruikt. Daar waar in dit 
privacy statement BI-ON-FOCUS genoemd wordt mag ook onze gelieerde handelsnaam ERP-ON-FOCUS ingevuld 
worden. 

12. Wijzigingen in het privacy beleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde 
gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. 
 
 

 
 
 


