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Uw privacy is voor Comprofs B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent 
dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit 
wat we bij de dienst Alle dienstverlening van Comprofs B.V. allemaal doen met informatie die we over u te 
weten komen. 

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Comprofs B.V.. 

Afhandelen bestelling 
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen 
handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten 
bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. 

Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. 
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw 
bestelling is afgerond. De facturen worden zeven jaar bewaard.  (Dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Verstrekken aan derden 
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen 
ontvangen. 

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met: 

• Onze betalingsprovider Gekko 

• Ons ticketsysteem via Freshworks 

Een abonnement afsluiten 
U kunt voor alle gewenste dienstverlening bij Comprofs B.V. een betaald abonnement afsluiten, waarbij wij uw 
persoonsgegevens gebruiken om de betaling af te handelen, contact op te nemen en de dienst te kunnen 
leveren. 

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. 
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat u het 
abonnement opzegt. De facturen worden zeven jaar bewaard.  (Dat is de wettelijke bewaarplicht). 

Verstrekken aan derden 
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen 
ontvangen. 

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met: 

• Onze betalingsprovider Gekko 

• Ons ticketsysteem via Freshworks 

• De partij die wij nodig hebben om u de dienst te leveren 

Contactformulier en Nieuwsbrief 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij 
bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en 
diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. 
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard 
totdat u het abonnement opzegt. 



Uw account 
Bij bepaalde onderdelen van onze diensten moet u zich of moeten wij u eerst registreren. U moet dan 
informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt 
inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. 

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres en betalingsgegevens. 
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het 
account opheft. 

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u makkelijker 
kunnen benaderen als dat nodig is bij de dienst. U kunt via uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat 
wilt. 

Reclame 
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Wij hebben hiervoor 
een gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Dit doen wij: 

• per post 

• per e-mail 

• per telefoon 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail 
bevat een afmeldlink. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen 
voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de 
politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Social media buttons 

Op de website van Comprofs BV zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten 
(“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, What’sapp en Linkedin. Deze buttons werken door 
middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel 
van deze code worden cookies geplaatst.  Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van 
Facebook respectievelijk van What’s app en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij 
met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door de social media-accounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts 
stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma 
van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau 
voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

COOKIES 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Comprofs BV wordt 
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.  

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 
zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookies die Comprofs BV gebruikt zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

 Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen 
we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. 

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een 



verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen 
bijhouden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, 
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk 
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy 
Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Beveiliging 
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de 
volgende maatregelen: 

• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord; 

• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen 
waarin persoonsgegevens opslagen zijn; 

• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie 
tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert; 

• De contracten en benodigde klant wachtwoorden worden opgeslagen op een d.m.v. encryptie beveiligde 
omgeving en zijn enkel toegankelijk door medewerkers van Comprofs B.V. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de 
datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart 
aan te kondigen. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons 
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 

• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 

• het laten corrigeren van fouten 

• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 

• intrekken van toestemming 

• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@comprofs.nl.  

Comprofs BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde 
persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Contactgegevens 
Comprofs B.V. 
Binckhorstlaan 36 M435 
2516BE Den Haag 
info@comprofs.nl 
+31703650200 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

