
 

 

   
 

 
PRIVACY VERKLARING 

 
 
Paperbilities B.V., gevestigd aan Stavorenweg 8, 2803 PT GOUDA, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contact gegevens: 
Paperbilities B.V. 
Gebouw Jupiter 
Stavorenweg 8 
2803 PT GOUDA 
+ 31 (0)6 15 15 43 96 
http://www.paperbilities.nl 
 
Functionaris gegevensbescherming Paperbilities B.V.: 
G.R.P. van Brakel, te bereiken via info@paperbilities.nl 
+ 31 (06) 15 15 43 96 (kantoor) of + 31 (06) 21 26 70 58 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken: 
Paperbilities B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 
- naam van de onderneming 
- voor- en achternaam 
- geslacht 
- adresgegevens (zakelijk) 
- telefoonnummer (zakelijk) 
- e-mailadres (zakelijk) 
- IP-adres 
- locatiegegevens 
- bankrekeningnummer 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers 
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is en raden ouders dan ook aan betrokken te 
zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 
worden verzameld. 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Paperbilities B.V. zal van de opdrachtgever ontvangen persoonsgegevens uitsluitend in opdracht 
van de opdrachtgever verwerken voor doeleinden die rechtstreeks voortvloeien uit de 
werkzaamheden die partijen met elkaar zijn overeengekomen in de overeenkomst. 
 
Paperbilities B.V. zal geen andere handelingen met persoonsgegevens uitvoeren dan omschreven 
in de overeenkomst, tenzij opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 
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Paperbilities B.V. verwerkt persoonsgegevens van klanten of leveranciers voor de volgende 
doelen: 
- verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- verzenden van DM opdrachten, van door klanten in opdracht gegeven en van klanten 
  ontvangen adresbestanden. 
- kunnen bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- om goederen en diensten af te leveren 
- administratieve doeleinden 
 
Maatregelen automatisering en beveiliging 
- Paperbilities werkt met geautoriseerde software voor iMac Pro en Windows HP 
  computers en Exact software, beveiligd met virusscanners en opgeslagen op interne 
  NAS server en externe back-up.  
- het bedrijfspand is voorzien van moderne sloten en wordt na het beëindigen van de  
  werkdag beveiligd via een alarmsysteem. 
 
Bewaren persoons gegevens 
- Paperbilities B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar. 
- door klanten aangeleverde adresbestanden voor de verwerking van DM opdrachten, 
  uitnodiging of andere adres gerelateerde opdrachten, worden direct na verzending  
  uit ons systeem vernietigd en klant wordt direct na het vernietigen hiervan op de hoogte 
  gesteld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Paperbilities B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is 
voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met bedrijven die uw gegevens (NAW gegevens) 
verwerken in onze opdracht, hebben wij een bewerkingsovereenkomst afgesloten om te zorgen 
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
 
Cookies of vergelijkebare technieken 
Paperbilities B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkebare technieken 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als Paperbilities zijn wij verantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of 
in algemenere zin vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de 
contactgegevens aan het begin van dit document. 
 
Paperbilities B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd 
zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan telefonisch contact op of via 
info@paperbilities.nl. 
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