
 

 

FinIT 

Spoetnik 30 2.2, 3824 MG Amersfoort 

www.finit.nl, kvk 32068613 , IBAN NL68INGB006131718, BIC INGBNL2A, info@finit.nl 

 
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NLDigital Voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie 

Utrecht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar op onze website www.finit.nl. 

PRIVACY STATEMENT FinIT 

 

Doeleinden verwerking 

FinIT verwerkt uw persoonsgegevens met als doel om u zo goed mogelijk te 

kunnen informeren over de voortgang van projecten, door u gestelde vragen, 

klachten, nieuwe producten en/of diensten.   

Wettelijke grondslag verwerking 

FinIT verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke 

grondslag: 

 Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het 

recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken. 

 De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering 

van een overeenkomst. 

Bronnen persoonsgegevens 

FinIT verwerkt uw persoonsgegevens vanuit de volgende bronnen, te weten; 

✓ Contactformulier www.finit.nl  

✓ Uw publieke LinkedIn profiel 

✓ Persoonlijk door u aangeleverde persoonsgegevens (Business Card) 

✓ Via telefonisch contact 

✓ Door u gestuurde email 

Indien de persoonsgegevens zijn verwerkt in ons CRM systeem, ontvangt u van ons 

automatisch een bevestigingsmail. 

 

Ontvangers persoonsgegevens 

Op het moment dat u voornemens bent een overeenkomst te sluiten of er een 

overeenkomst is gesloten met betrekking tot de aankoop van Teamleader licenties, 

zijn wij in het kader van de (voorgenomen) overeenkomst verplicht uw basis 

persoonsgegevens te verstrekken aan Teamleader bv.. Uw gegevens zullen vanaf 

dat moment ook verwerkt worden door Teamleader. Voor vragen hieromtrent kunt 

u contact opnemen met: Teamleader, Helmholtzstraat 61H, 1098 LE Amsterdam, 

email: info@teamleader.nl  

 

In alle overige situaties zal FinIT uw persoonsgegevens niet aan derden 

verstrekken.  

http://www.finit.nl/
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Bewaartermijn persoonsgegevens 

FinIT hanteert de volgende criteria ter bepaling van de periode welke uw 

persoonsgegevens zullen worden opgeslagen:  

• Gedurende de periode dat er frequent (minimaal 1x per 12 maanden) een 

contactmoment (fysiek, telefonisch, email) is. 

• Gedurende de periode dat FinIT een overeenkomst heeft met uw persoon of 

met de organisatie waarvoor u werkt. 

• Gedurende 5 jaar nadat een overeenkomst, die FinIT met uw persoon of met 

de organisatie waarvoor uw werkt heeft gesloten, is beëindigd.  

 

Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of 

verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u 

het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te 

beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens.  

Als betrokkene heeft u ook het recht FinIT te verzoeken de persoonsgegevens die u 

zelf aan FinIT verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine 

leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan 

een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Afhankelijk van het 

door u gewenste vorm kunnen hiervoor kosten worden gerekend. 

 

Contactgegevens 

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die FinIT doet kunt u 

contact opnemen via onderstaande gegevens.  

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar 

kunt u schriftelijk via email of per post indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit 

kunt u doen door een email te sturen naar info@finit.nl. Vermeld hierbij het door u 

gewenst dataformaat. Per email zullen wij u berichten over de mogelijkheden, 

tijdsduur en eventuele kosten. Bij deze verzoeken zullen wij u om identificatie 

vragen. 

Contactgegevens: 

FinIT BV 

Spoetnik 30 2.2 

3824 MG Amersfoort 

 

http://www.finit.nl/
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E-Mail:  info@finit.nl 

tel.:   033-4538000 

KvK:   32068613 

 

Klachten 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door All-

CRM, neem dan contact op met FinIT via bovengenoemde contactgegevens ter 

indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in 

te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  

http://www.finit.nl/

