Privacyverklaring ScanCorner NL
Kerkenbos 1037, 6546 BB Nijmegen
024-2120254 / info@scancorner.nl

Algemeen
ScanCorner NL respecteert uw persoonsgegevens en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die aan
ScanCorner NL wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen. De persoonsgegevens worden vertrouwelijk
behandeld en niet zomaar aan derden verstrekt. Gegevens worden als persoonsgegevens aangemerkt als het gaat
om informatie over een (indirect) identificeerbaar persoon. Met onderstaande privacyverklaring wordt uitvoering
gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) vastgelegde
informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens ScanCorner NL verwerkt.
Ten slotte zijn op alle overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van ScanCorner NL van toepassing. Een
exemplaar van deze voorwaarden alsmede van de privacyverklaring kunt u opvragen en/of raadplegen op onze
website www.scancorner.nl.
Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie
ScanCorner NL verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, zijn dienstverlening te kunnen
verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. ScanCorner NL is dan ook aan te
merken als verwerkingsverantwoordelijke. Binnen ScanCorner NL is het uitgangspunt bij de uitvoering van de
dienstverlening dat de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig geschiedt. ScanCorner NL neemt de
AVG/GDPR (EU) alsmede enkele oude regels van de Wbp en andere wettelijke voorschriften als uitgangspunt.
Doel verwerking persoonsgegevens
In overeenstemming met de AVG worden persoonsgegevens enkel gebruikt voor het doel waarvoor de
persoonsgegevens zijn verkregen. Verwerking geschiedt alleen wanneer de verwerking van de persoonsgegevens in
overeenstemming is met het gestelde doel. Persoonsgegevens die verstrekt worden aan ScanCorner NL en die niet
noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt maar worden vernietigd.
ScanCorner NL verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen diensten en
/ of doeleinden:
- het digitaliseren van video-, film- en beeldmaterialen
- verzorgen van de order- en financiële administratie
- voldoen aan (wettelijke) verplichtingen
- correspondentie met betrokkene(n)
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
ScanCorner NL verwerkt de navolgende soorten/categorieën persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening
of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
- Voornamen, initialen en achternaam
- Geslacht
- Telefoonnummer(s)
- Adresgegevens (adres, postcode en woonplaats)
- E-mailadres(sen)
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt ScanCorner NL omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn
verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt,
waaronder wederpartijen of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens
ScanCorner NL verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen
gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
- Verkregen toestemming van betrokkene(n) (art. 6 lid 1 sub a AVG);
- Uitvoering van een overeenkomst (art. 6 lid 1 sub b AVG);
- Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 sub c AVG);
- Gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 sub f AVG)
Delen van persoonsgegevens met derden
ScanCorner NL deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden en grondslagen. Hierbij valt te denken aan
een financieel onderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ScanCorner NL,
zoals een IT-leverancier. Daarnaast kan ScanCorner NL persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals
een toezichthouder of een ander met openbaar gezag beklede instantie zoals de Belastingdienst, indien daarvoor
zover toe een wettelijke verplichting bestaat dan wel verplicht wordt om de persoonsgegevens te verstrekken
wegens het voordoen van een van de navolgende situaties:
a. in wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bekend geworden,
verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties dient te melden aan de daarvoor van overheidswege
ingestelde autoriteiten te weten de Autoriteit Persoonsgegevens;
b. in bepaalde situaties een melding van fraude moet doen;
c. verplicht is om een onderzoek te doen naar de identiteit van de betrokkene(n).
Met de derde partij, te weten een verwerker, die namens en in opdracht van ScanCorner NL uw persoonsgegevens
verwerkt, wordt indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens
gehouden is tot naleving van de AVG. De bescherming en beveiliging van de persoonsgegevens van de
betrokkene(n) worden gewaarborgd door middel van de verwerkersovereenkomst. Eventueel zullen aanvullende
afspraken gemaakt worden op het gebied van privacy. Door ScanCorner NL ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf
verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, fiscalist en/of andere
ingeschakelde derde partij ten behoeve van de financiële administratie.
Beveiliging persoonsgegevens
ScanCorner NL hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt,
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval ScanCorner NL gebruik maakt van
diensten van derde partijen zal ScanCorner NL in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Bewaartermijn persoonsgegevens
ScanCorner NL bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor
genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.
Privacyrechten van betrokkenen
ScanCorner NL probeert de betrokkene(n) zoveel mogelijk tegemoet te komen wanneer de betrokkene(n) zijn
rechten inroept. ScanCorner NL vindt het belangrijk dat de betrokkene(n) de mogelijkheid heeft om gebruik te maken
van zijn rechten. Een verzoek tot inzage, correctie, verzet, overdraagbaarheid van de persoonsgegevens,
verwijdering van de persoonsgegevens, beperking van de verwerking of intrekking van een eerder gegeven
toestemming, kunnen verzonden worden naar onderstaande contactgegevens. De betrokkene(n) ontvangt binnen

vier weken na ontvangst van het verzoek nader bericht van ons. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij
ScanCorner NL aan het verzoek geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de
geheimhoudingsplicht en de wettelijke bewaartermijnen. Indien hiervan sprake is zal het kantoor u eveneens
berichten.
De verzoeken zoals hierboven bedoeld, kunnen worden gericht aan:
ScanCorner NL
Kerkenbos 1037
6546 BB Nijmegen
info@scancorner.nl
024-2120254
Teneinde zeker te weten dat wij op basis van het verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon
verstrekken, vragen wij ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs
met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. ScanCorner NL neemt alleen verzoeken in behandeling die
betrekking hebben op de eigen persoonsgegevens van betrokkene(n).
Gebruik social media
ScanCorner NL maakt gebruik van social media en websites van derden om haar webpagina en haar diensten te
kunnen promoten. ScanCorner NL houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens van betrokkene(n) door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw
eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van de derde partij door te lezen en als betrokkene(n) af te vragen of u akkoord gaat met de privacyverklaring.
Statistieken en cookies
ScanCorner NL houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De langs deze weg
verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ScanCorner NL verkocht aan derden.
De website van ScanCorner NL maakt gebruik van cookies (Google Analytics) om, in hoofdlijnen, het
gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de
website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt
verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken.
Door gebruik te maken van de website van ScanCorner NL geeft de betrokkene(n) toestemming voor het verwerken
van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven staan omschreven. ScanCorner
NL heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) kan de betrokkene(n) meer informatie vinden over het gebruik van cookies en
hoe de betrokkene(n) de cookies kan blokkeren of verwijderen.
Aanpassing privacystatement
ScanCorner NL heeft het recht de inhoud van de privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van ScanCorner NL
(www.scancorner.nl) gepubliceerd. Het is raadzaam om met enige regelmaat de website te raadplegen.
Vragen & Contact

Bij vragen of opmerking over de verwerking van de persoonsgegevens of over de privacyverklaring kan contact
opgenomen worden met:
ScanCorner NL
T.a.v. dhr. E. Scholten
Kerkenbos 1037
6546 BB Nijmegen
info@scancorner.nl
024-2120254

Deze privacyverklaring betreft versie 1, d.d. 1 oktober 2018.

