
 
 

 

Privacyverklaring Kpieto BV 
Uw privacy is belangrijk voor Kpieto BV. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet 
hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u de producten of diensten van 
Kpieto gebruikt. 

Deze privacyverklaring definieert onze benadering van de verwerking van uw 
persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die derden ons rechtmatig 
communiceren, alsook de doeleinden van deze verwerking. In deze verklaring worden 
ook uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens 
beschreven. 

Wij kunnen persoonsgegevens van u verzamelen gedurende de uitvoering van onze 
activiteiten, wanneer u contact met ons opneemt of informatie opvraagt, of vanwege 
het feit van een relatie die u onderhoudt met een of meerdere leden van ons team. 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens? 

Kpieto BV, gevestigd Burgemeester Prinslaan 10, 6711 KD in Ede, ingeschreven bij het 
handelsregister onder nummer 09207460 (‘Kpieto’) is de 
verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we? 

We verzamelen gegevens over u, waaronder: 

• Naam en functie, 
• Contactgegevens, met inbegrip van de contactgegevens van uw werkgever of de 

identiteit van uw werkgever en uw e-mailadres, wanneer u ons deze informatie 
verstrekt, 

• Zakelijke bankgegevens, 
• De gegevens die u ons verstrekt wanneer we diensten aan u verlenen, waarvan de 

aard afhangt van uw instructies aan Kpieto, 
• Gegevens die u ons verstrekt om deel te nemen aan vergaderingen en evenementen, 
• Alle overige gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening. 

3. Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens? 

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden. Telkens wanneer 
we uw persoonsgegevens verwerken, doen we dit op basis van een wettelijke 
‘rechtvaardiging’ (of rechtsgrondslag) voor de verwerking, die we in de onderstaande 
tabel hebben beschreven.  

 

 

 



 
 

 Doeleinden Rechtsgrondslag 

1 

Voor de uitvoering van administratieve 
handelingen in verband met overeenkomsten, 
bestellingen, goedkeuringen, facturen, 
betalingen, boekhouding voor het beheer van 
klantaccounts, enz. 

Deze verwerking is noodzakelijk voor de 
uitvoering van de tussen u en Kpieto 
gesloten overeenkomst. 

2 
Voor de samenstelling van financiële en 
omzetstatistieken per klant. 

Wij beschouwen het in ons rechtmatig 
belang om analyses van onze activiteiten 
uit te voeren om ons te helpen bij het 
nemen van zakelijke beslissingen. 

3 
Om selecties van klanten ten behoeve van 
Kpieto te verkrijgen. 

Wij beschouwen het in ons rechtmatig 
belang om een lijst van onze klanten bij 
te houden om onze bedrijfsactiviteiten 
uit te voeren. 

4 
Om documentatie over onze klanten bij te 
houden. 

Wij beschouwen het in ons rechtmatig 
belang om deze documentatie bij te 
houden om onze bedrijfsactiviteiten uit 
te voeren. 

5 
Om u te voorzien van commerciële informatie 
over onze producten en diensten. 

Wij beschouwen het in ons rechtmatig 
belang om onze klanten op de hoogte te 
houden van onze producten en diensten, 
omdat dit ons helpt om de duurzaamheid 
en ontwikkeling van onze activiteiten te 
waarborgen. 
Wanneer de wet echter vereist dat 
Kpieto uw toestemming moet verkrijgen 
alvorens dergelijke informatie naar u toe 
te sturen, zal Kpieto zich baseren op uw 
toestemming teneinde tot verwerking 
over te gaan. 

8 
Om de overeenkomsten waarbij u partij bent 
uit te voeren. 

Wij beschouwen het in ons rechtmatig 
belang dat onze overeenkomsten correct 
worden uitgevoerd en dat we onze 
rechten verdedigen indien nodig. 

12 Voor de organisatie van 
marketingevenementen, inclusief diners of 

Uw voorafgaande toestemming is vereist 
om gegevens te kunnen verzamelen in 
het kader van de organisatie van 
marketingactiviteiten waarbij u 



 
 

andere evenementen waarvoor gegevens over 
uw dieet kunnen worden verzameld. 

betrokken kunt zijn, zodat we u beter van 
dienst kunnen zijn. 

 

Als u een werknemer bent van een van de zakelijke klanten van Kpieto, gebruiken we 
uw contactgegevens uitsluitend voor het beheer van de relatie met uw werkgever. 
Wij beschouwen het in ons rechtmatig belang om met u te kunnen communiceren en 
onze zakelijke activiteiten met uw werkgever te kunnen behouden. 

4. Met wie delen we uw persoonsgegevens? 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met verschillende categorieën derden, 
afhankelijk van onze behoeften: 

• Overige entiteiten van Kpieto 
• Derde dienstverleners (betaling, marketingdiensten, reputatieaudits, enz.) voor de 

hierboven beschreven doeleinden, 
• Derde aanbieders van post- of koeriersdiensten die ons helpen bij het verspreiden 

van onze reclamecampagnes of het bezorgen van bedrijfsgerelateerde documenten, 
• Onze professionele adviseurs zoals advocaten en accountants, auditors. 

Houdt er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat er andere gevallen 
kunnen zijn waarin we uw gegevens delen met derden, wanneer dit in het 
rechtmatige belang van Kpieto is, toegestaan is door de toepasselijke wetgeving of 
wanneer het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan 
we zijn onderworpen. 

Kpieto zal uw persoonsgegevens niet delen met partijen buiten de Europese 
Economische Ruimte (EER), noch naar landen die geen beschermingsniveau bieden 
voor persoonsgegevens dat gelijkwaardig is aan dat aangeboden binnen de EER, zoals 
China, de VS, Canada, enz.  

5. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang het nodig is voor de doeleinden waarvoor 
ze zijn verzameld. In het algemeen bewaren we uw persoonsgegevens zolang het 
strikt noodzakelijk is voor het beheer van de zakelijke relatie met u. We bewaren uw 
persoonsgegevens die gebruikt worden voor commerciële activiteiten echter 
gedurende een extra periode van drie jaar na beëindiging van de relatie. 
Bovendien kunnen we sommige van uw persoonsgegevens langer bewaren, met name 
wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of wanneer dergelijke gegevens nodig zijn 
om een recht of overeenkomst te bewijzen. In dat geval worden uw 
persoonsgegevens gearchiveerd en opgeslagen gedurende de duur van de 
toepasselijke regelgeving of de duur van het toepasselijke wettelijke voorschrift. 

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zullen we ervoor zorgen dat 
deze worden verwijderd of anoniem worden gemaakt. 



 
 

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Wij zetten ons in om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en 
hebben een beveiligingsbeleid voor informatiesystemen en passende technische 
regels en maatregelen ingevoerd om deze te beschermen tegen ongeoorloofde 
toegang, wijziging, gebruik en openbaarmaking of onwettige vernietiging of 
onbedoeld verlies van deze gegevens. 

Partners van Kpieto, werknemers, adviseurs en gegevensverwerkers die toegang 
hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking ervan, zijn verplicht 
de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren. 

7. Wat zijn uw rechten? 

U heeft een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Elk van deze 
rechten wordt hieronder nader toegelicht: 

• Intrekking van de toestemming. U kunt uw toestemming voor elke op uw 
toestemming gebaseerde verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde 
intrekken. 

• Toegang. U kunt ons vragen om te bevestigen of we uw persoonsgegevens 
verwerken en, als dat het geval is, u te informeren over de kenmerken van de 
verwerking van uw persoonsgegevens, u toegang te verlenen tot deze gegevens en 
een kopie te verkrijgen. 

• Correctie. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen 
indien deze onjuist of onvolledig zijn. 

• Verwijdering. U kunt ons in de volgende gevallen verzoeken om uw 
persoonsgegevens te verwijderen: wanneer deze niet meer nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze zijn verzameld; wanneer u uw toestemming heeft 
ingetrokken; ten gevolge van de uitoefening van uw recht van verzet; wanneer uw 
persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw 
persoonsgegevens te verwijderen, in het bijzonder wanneer de verwerking ervan 
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de vaststelling, 
uitoefening of verdediging van rechten in rechte. 

• Beperking. U kunt ons vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken 
(d.w.z. deze te bewaren zonder ze te gebruiken) wanneer: de juistheid ervan wordt 
betwist; de verwerking ervan onwettig is, maar u niet wilt dat ze worden verwijderd; 
deze nog steeds noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van 
rechten in rechte; we controleren of er dwingende redenen bestaan in het kader van 
de uitoefening van uw recht van verzet. We kunnen uw persoonsgegevens blijven 
gebruiken na een verzoek om beperking: met uw toestemming; voor de vaststelling, 
uitoefening of verdediging van rechten in rechte; of om de rechten van een andere 
natuurlijke of rechtspersoon te beschermen. 

• Overdraagbaarheid. U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens in een 
gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat aan u te verstrekken of u 
kunt verzoeken om ze rechtstreeks door te geven aan een andere 
verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen als de verwerking gebaseerd is op uw 



 
 

toestemming of op de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst en de 
verwerking geautomatiseerd is. 

• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van een rechtmatig 
belang.. U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens die 
gebaseerd is op ons ‘rechtmatig belang’. Als u dit recht uitoefent, moeten we de 
verwerking stopzetten, tenzij we kunnen aantonen dat er legitieme en dwingende 
redenen zijn die voorrang hebben op uw fundamentele rechten en vrijheden, of voor 
de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechten in rechte. 

• Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens voor marketing doeleinden. U 
kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
met het oog op commerciële activiteiten. 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende 
autoriteit met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. In Nederland 
is de toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit de Autoriteit 
Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Voor het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u 
een e-mail sturen naar info@kpieto.nl 

8. Cookies 

Kpieto maakt, anders dan vele andere dienstverleners, geen gebruik van zogenoemde 
cookies. 

9. Contact en klachten 

Voor meer informatie over uw rechten, de uitoefening van uw rechten, of voor een 
klacht of vraag over de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u contact met 
ons opnemen via info@kpieto.nl  

10. Bijwerking van de Privacyverklaring 

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld om rekening 
te houden met wettelijke veranderingen, technologische vooruitgang en goede 
handelspraktijken. De meest recente privacyverklaring vindt u steeds op onze 
website. 

 


