Privacyverklaring leveranciers
Deze privacyverklaring voor leveranciers sluit aan op het privacyreglement en geeft informatie over
het gebruik van persoonsgegevens van leveranciers. Deze privacyverklaring is bestemd voor
leveranciers van goederen en diensten van ActiVite.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Algemene persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Betaalgegevens
Met welke wettelijke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?
Persoonsgegeven kunnen worden opgenomen in diverse registraties op grond van:
-

het uitvoeren van de leverings- of dienstverleningsovereenkomst met de leverancier

De belangrijkste processen
Van de contactpersonen van leveranciers van ActiVite worden persoonsgegevens verzameld ten
behoeve van
-

de uitvoering van de levering of dienstverlening

-

het voeren van de inkoopadministratie

-

het ontwikkelen en evalueren van inkoopbeleid,

-

het analyseren van incidenten en/of calamiteiten,

-

een verantwoordelijke bedrijfsvoering

-

het voldoen aan de leverings- of dienstverleningsovereenkomst

Waarom worden persoonsgegevens van (contactpersonen) van leveranciers verwerkt?
Van leveranciers worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt met als doel het kunnen
bestellen en laten leveren van diensten en producten op de verschillende locaties van ActiVite, bij
cliënten of bij medewerkers.
In veel gevallen is er met de leveranciers een leveringsovereenkomst. Als er sprake is van een
levering van diensten waarbij ActiVite het doel en de middelen bepaalt en er vooral sprake is van
de verwerking van persoonsgegevens dan sluit ActiVite een verwerkersovereenkomst af.
In andere gevallen waarin slechts sprake is van uitwisseling van persoonsgegevens om de dienst te
kunnen laten plaatsvinden worden afspraken gemaakt over hoe er met de persoonsgegevens zal
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worden omgegaan via een ActiVite overeenkomst van verwerkingsverantwoordelijken of wordt een
privacy-paragraaf toegevoegd aan de leveringsovereenkomst.
Hoelang worden de gegevens opgeslagen?
Gegevens worden niet langer opgeslagen dan dat de wetgeving voorschrijft of niet langer dan
nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Voor financiële gegevens is dat 7 jaar
Aan wie worden de gegevens doorgegeven?
Gegevens worden intern gebruikt en extern bij een wettelijk verplichte administratie of controle

Verzoeken, vragen en klachten
Hiervoor verwijzen we u naar het privacyreglement, waar u in artikel 10 wordt uitgelegd hoe u een
verzoek kunt indienen, vragen kunt stellen of een klacht kunt indienen
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