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Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend 
om u te informeren over onze producten en diensten en om uw account te 
beheren, voor zover u hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel 
waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke 
persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze producten en diensten 
gebruik maakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze 
gebruiken. 

Onze diensten 

RPS Rob Penson Systems biedt diverse producten en diensten aan op ICT gebied , 
zoals aanschaf hard , software en randapparatuur. Telefonie , Pinautomaten , 
onderhoudscontracten op de ict omgeving, hulp op afstand . 

privacyverklaring is van toepassing op deze producten en diensten en de hieraan 
gerelateerde platforms.  

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

RPS Rob Penson Systems verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik 
maakt van onze diensten en/of omdat u of uw werkgever deze zelf aan ons 
verstrekt. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

 Naam (initialen, Voor- en achternaam) 
 Contactgegevens (o.a. telefoonnummers, social media- en emailadressen) 
 Geboortedatum 
 Geslacht 
 Adres en woonplaats 

 Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer 
 Financiële gegevens zakelijk 
 Bedrijfsnaam 
 Kvk-nummer 
 BTW-nummer 



 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Gegevens ID-bewijs 

  

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN 

RPS verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen: 

 U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten dmv o.a. 

nieuwsbrieven. 
 Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 Internet aansluiting ,aanvraag en configuratie 
 Telefonie aansluiting, aanvraag en configuratie 
 Pinautomaat aanvraag en configuratie 
 Mogelijke lease aanvraag voor printers , servers , pc’s en/of andere rand 

apparatuur. 

  

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN 

RPS zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw 
persoonsgegevens zo lang u cliënt bij ons bent . 
Daarna geldt het volgende bewaartermijn: 

 basisgegevens: 7 jaar 

  

DELEN MET ANDEREN 

RPS verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig 
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 

  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 



U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
privacy[at]rpsystems.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u 
is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te 
sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer 
(BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.  RPS zal zo snel 
mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren. 

  

BEVEILIGING 

RPS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op via privacy[at]rpsystems.nl. 

RPS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

 Geïmplementeerde backup- en herstelprocedures (werking periodiek getest) 
 24/7 scannen van internetverkeer 
 24/7 scannen e-mailverkeer 
 Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall 
 Periodiek patchmanagement op servers en endpoints 
 2Factor identificatie en wachtwoordbeleid voor toegang tot het 

automatiseringssysteem vanuit buiten ons kantoor 
 Indringer alarm in combinatie met een gecontracteerde beveiligingsdienst 
 Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten 

 Sub-verwerkersovereenkomsten met derden  

WEBSITE-DISCLAIMER 

De website van RPS Rob Penson Systems (www.rpsystems.nl) is gemaakt om u een 
idee te geven van de bezigheden van RPSystems. De informatie op deze site is met 
de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Er kunnen echter fouten of 
onvolkomenheden in zitten. RPS Rob Penson Systems en haar medewerkers 
aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door 
het gebruik van de teksten en de afbeeldingen die zich op deze site bevinden. Ook 
zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarvan zich op deze site 
mogelijk een link bevindt. 

 

http://www.rpsystems.nl/

