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PRIVACYVERKLARING 
 
Communitell web services respecteert de privacy van haar klanten. Wij leggen niet meer 

persoonsgegevens vast dan nodig en we gaan er zorgvuldig mee om. We gebruiken uw gegevens 

uitsluitend voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van dienstverlener/klantrelatie. 

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, 

telefoonnummer, e-mailadres en mogelijk overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, 

bijvoorbeeld als u zich aanmeld als klant via de website, in correspondentie of telefonisch. 

Communitell web services bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Normaal 

gesproken blijven uw gegevens in ons systeem zo lang u klant bij ons bent. Vanzelfsprekend worden 

uw persoonlijke gegevens verwijderd als u geen zaken meer met ons doet.  

Communitell web services verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u. In onze branche kunt u denken aan bijv. het vastleggen van 

een domeinnaam bij de overkoepelende registratie-instanties op uw naam. 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. Hiervoor doet u een 

verzoek tot inzage via: privacy@communitell.eu. Wij dienen te controleren dat u degene bent die het 

verzoek doet. Wij vragen dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen als bijlage. Wij 

verzoeken u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter 

bescherming van uw privacy. Communitell web services zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 

op uw verzoek reageren. 

Communitell web services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 

of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mail: 

privacy@communitell.eu. 
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