Privacyverklaring Diadashboard
Verwerkingsdoeleinden
We verwerken uw persoonsgegevens om u toegang en functionaliteiten te kunnen bieden
tot/van het Diadashboard. Vanuit het Diadashboard kunnen wij u een email sturen wanneer
u uw wachtwoord bent vergeten. Wij plaatsen ook een of meerdere cookies in uw webbrowser om binnen het Diadashboard te kunnen verifiëren als wie u bent ingelogd.
Indien u een gebruikersaccount bij ons heeft, gebruiken wij hiervoor extra persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn als volgt:
•
•
•
•
•

Gebruikersnaam
Voornaam
Tussenvoegsel (Optioneel)
Achternaam
Uw voorkeurstaal

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
Onderzoeks- en adviesbureau Dialogic innovatie & interactie (hierna: Dialogic) is verwerkingsverantwoordelijk. Wij zijn te bereiken via de volgende contactgegevens:
Dialogic innovatie & interactie
Hooghiemstraplein 33-36
3514 AX Utrecht
Telefoon: 030 215 0580
Website: www.dialogic.nl
E-mail: info@dialogic.nl
Identiteit van de verwerker(s)
Dialogic zelf is de enige verwerker.
Ontvangers van de persoonsgegevens
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij we hier op grond van
een wettelijk bevel toe verplicht worden.
Rechtsgrond
De rechtsgrond voor verwerking is toestemming (art. 6(1)(a) AVG). U kunt uw toestemming
op elk moment zonder opgave van reden intrekken. Neem hiervoor contact met ons op via
bovenstaande contactgegevens.
Bewaartermijn
Dialogic innovatie & interactie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
•
•
•

IP-adres – 6 maanden
Internetbrowser en apparaat-type – zolang u bent ingelogd
Gebruikersaccount – Uw gebruikersaccount wordt verwijderd in de volgende situaties:

o
o
o

Wanneer de houder of de opdrachtgever van het project een verzoek doet
om het gebruikersaccount te verwijderen.
3 maanden na inactief worden van het project waar het gebruikersaccount
toegang tot heeft.
Naar de keuze van Dialogic, zoals bij vermoeden van misbruik of het onbetaald blijven van facturen.

Uw verdere rechten
Recht op inzage
U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens.
Recht op rectificatie
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten rectificeren of aan te vullen.
Recht op wissing en recht om vergeten te worden
In de volgende gevallen heeft u het recht op wissing van uw persoonsgegevens en heeft u
het ‘recht om vergeten te worden’:
•
•
•

Uw persoonsgegevens zijn niet meer relevant voor de hierboven geformuleerde doeleinden.
We verwerken uw persoonsgegevens onrechtmatig.
U heeft uw toestemming ingetrokken.

Als één van deze gevallen van toepassing is zullen wij uw persoonsgegevens op verzoek
zonder onredelijke vertraging verwijderen.
Recht op beperking
In de volgende gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te
beperken:
•

•

Als u recht heeft op wissing (zie hierboven), maar u wilt niet dat de persoonsgegevens gewist worden, bijvoorbeeld omdat u de gegevens nodig heeft voor een
rechtszaak.
Als u gelooft dat de persoonsgegevens die wij over u hebben niet kloppen en u wacht
tot wij dit hebben gecontroleerd of gerectificeerd.

Beperking leidt ertoe dat we uw persoonsgegevens niet meer zonder toestemming mogen
verwerken (met uitzondering van het opslaan van de gegevens, verwerking ter bescherming
van een andere persoon, verwerking in het algemeen belang en verwerking in rechtszaken).
Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om van ons een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan ons
heeft verstrekt. De kopie moet in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm
(CSV, JSON, XML et cetera) worden verstrekt.
Recht om een klacht in te dienen
Bent u van mening dat wij ons niet aan de regels houden? U heeft het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verstrekking vereist
Uw persoonsgegevens zijn nodig om de hierboven gestelde doelen te bereiken, verstrekking
is daarom vereist. Indien u ervoor kiest dat wij uw gegevens niet mogen verwerken, dan
kunnen we u geen toegang geven tot het Diadashboard.

