
PRIVACYVERKLARING PEARL-IT 

 

ALGEMEEN 

Als no-nonsense IT-dienstverlener hecht Pearl-IT als vanzelfsprekend veel belang aan het waarborgen 

van Uw privacy en de bescherming van Uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden enkel 

en alleen gebruikt en verwerkt ten behoeve van de opdracht die U aan ons verleent. Wij bewaren Uw 

persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze worden 

gebruikt en verwerkt, tenzij het langer bewaren nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

DOELEINDEN GEBRUIK EN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

De persoonsgegevens worden door Pearl-IT uitsluitend gebruikt en verwerkt voor de volgende 

doeleinden: 

- Om contact met U op te nemen nadat U op onze webpagina “contact” uw naam en 

emailadres heeft ingevuld; 

- Voor het uitvoeren van de door U aan ons verstrekte opdracht 

Het verstrekken van Uw persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn ter uitvoering van Uw 

opdracht. In onze opdrachtbevestiging wordt daarvan melding gemaakt en Uw toestemming 

gevraagd. Specifiek ten behoeve van de facturatie maakt Pearl-IT gebruik van de diensten van Zoho-

Invoice en Nico van den Braak Telecommunicatie (facturatie VoIP abonnementen). Met deze derden 

heeft Pearl-IT verwerkingsovereenkomsten gesloten opdat de bescherming van Uw privacy en 

persoonsgegevens optimaal gegarandeerd is. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de 

wijze waarop alsdan met Uw persoonsgegevens wordt omgegaan ligt uiteindelijk bij deze derden.  

Het anderszins gebruiken en verwerken van Uw persoonsgegevens (bij voorbeeld vermelding van Uw 

naam op onze website, verzending nieuwsbrieven of andere marketingdoeleinden) geschiedt alleen 

voor zover U daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend. 

 

SOCIAL MEDIA ,HOTJAR EN GOOGLE ANALYTICS 

Via onze website kunt U ook social media benaderen, zoals Facebook en LinkedIn. Deze partijen 

kunnen cookies op Uw computer plaatsen als U via onze website doorverwezen wordt. Pearl-IT heeft 

hierop geen invloed. Meer informatie over deze cookies vindt U op de website van Facebook en 

LinkedIn. Onze website maakt ook gebruik van de diensten van Hotjar en Google Analytics. Deze 

webanalysediensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe onze website gebruik wordt. 

Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie. Beide webanalysediensten 

kunnen deze informatie geanonimiseerd aan derden verstrekken. 

 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons OneDrive-systeem. De vertrouwelijkheid van deze 

gegevens is beveiligd door een versleutelde verbinding met gebruikersnaam en password. 

 



TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS 

Wilt U inzage hebben in Uw persoonsgegevens of wilt U deze gegevens corrigeren, aanvullen of 

wijzigen? Dat kan. Neem dan contact op met: 

Pearl-IT                                                                                                                                                   

contactpersoon: Mitchell van Gerwen (mvgerwen@pearl-it.nl/06 384 535 61)                           

Burgemeester Brokxlaan 12                                                                                                                                  

5041 SB  Tilburg 

 

TOT SLOT 

U kunt altijd bezwaar maken tegen een verwerking van Uw persoonsgegevens. Ook heeft U het recht 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem daartoe contact op met 

bovenstaand contactpersoon (Mitchell van Gerwen) van Pearl-IT. 
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