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Cinnovate is een product van DEA bv en een geregistreerde merknaam. DEA bv heeft de informatie in 
deze verklaring met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat be-
paalde informatie incorrect en/of incompleet is. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor schade 
die ontstaat uit direct of indirect gebruik van deze verklaring. Tevens behoudt DEA bv te allen tijde het 
recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in deze verklaring aan te brengen. Alle inhou-
delijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan DEA bv. 

Op al onze leveringen van goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing 
zoals gedeponeerd bij de KvK te Lelystad, inschrijfnummer 39046783.

Controleer voor het lezen van de verklaring altijd eerst www.cinnovate.nl/support voor de meest recente 
versie.
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Inleiding

4.

In deze privacyverklaring geeft Cinnovate (DEA bv) inzicht in welke persoonlijke informatie  
Cinnovate kan verzamelen en gebruiken en de reden waarom Cinnovate dat doet. Deze  
privacyverklaring heeft betrekking op:

DEA bv (Cinnovate)
Wisselweg 33
1314 CB Almere
www.cinnovate.nl

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

Voor het kunnen uitvoeren van een overeenkomst / opdracht worden gegevens in de  
administratie opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de administratie  
heeft tot gevolg dat overeenkomsten / opdrachten niet ten uitvoer kunnen worden gebracht.

Voor het kunnen uitvoeren van service en ondersteunende werkzaamheden worden gegevens  
tijdelijk opgeslagen zoals beschreven in de procedures: “Data ontvangst procedure” en  
“Software service op afstand procedure” (deze zijn op aanvraag verkrijgbaar). Zonder akkoord 
te geven op de in deze procedures beschreven documenten en/of mailbevestigingen kunnen 
er geen service en ondersteunende werkzaamheden worden verricht.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief worden gegevens opgeslagen. Het niet verstrekken 
van gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief heeft tot gevolg dat de nieuwsbrief niet kan 
worden verzonden.

Voor het kunnen inloggen op de afgeschermde pagina op de website worden gegevens  
opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op 
de website heeft tot gevolg dat er geen toegang is tot deze afgeschermde pagina.

Voor het online bijwerken van technische installaties (updateserver) worden gegevens  
opgeslagen. Het niet verstrekken van gegevens ten behoeve van de updateserver heeft tot 
gevolg dat technische installaties niet online kunnen worden bijgewerkt.

Gegevens voor het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail worden opgeslagen. 
Het niet beschikbaar willen stellen van mail gegevens heeft tot gevolg dat er niet per mail  
gecommuniceerd kan worden.



Bewaren van informatie

5.

Alle gegevens in de administratie worden bewaard zolang er een administratieve relatie  
onderhouden wordt en tot 7 jaar na beëindiging van de administratieve relatie in verband met 
de fiscale bewaarplicht.

Alle gegevens ten behoeve van service en ondersteunende werkzaamheden worden direct 
vernietigd na afronden van de service en ondersteunende werkzaamheden.

De gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief worden direct vernietigd als wordt aangegeven 
dat ontvangst van de nieuwsbrief niet meer gewenst is of de nieuwsbrief wordt ontnomen.

De gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op de website worden direct vernietigd  
als wordt aangegeven dat toegang tot de pagina niet meer gewenst is of de toegang wordt 
ontnomen.

De gegevens ten behoeve van de updateserver worden direct verwijderd indien wordt aangegeven  
dat toegang niet meer gewenst is, technische installatie worden verwijderd of de toegang wordt 
ontnomen.

Gegevens ten behoeve van het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail worden bewaard 
zolang er een administratieve relatie onderhouden wordt. 

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. DEA bv zal uw  
informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de industriestandaarden om de aan 
ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens  
verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen  
verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. 

DEA bv kan niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens 
door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. We kunnen uw persoonlijke informatie en / 
of gebruikersinformatie vrijgeven als daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere 
regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.



Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

6.

Alle gegevens die wij van u bewaren kunnen ten alle tijden worden opgevraagd. Dat kan men 
doen door een mail te sturen naar info@cinnovate.nl met dit verzoek of te bellen met 036-
5343888.

Gegevens ten behoeve van de administratie kunnen op verzoek worden aangepast maar in 
het kader van de fiscale bewaarplicht kunnen deze niet worden gewist of in ieder geval pas 
na afloop van de fiscale bewaarplicht. Indien gegevens na de fiscale bewaarplicht op verzoek 
worden verwijderd dan vervallen alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van DEA bv.

Gegevens ten behoeve van service en ondersteunende werkzaamheden kunnen op verzoek 
worden aangepast en worden gewist. Allemaal binnen de voorwaarden die zijn gesteld in de 
eerder genoemde procedures.

Gegevens ten behoeve van de nieuwsbrief kunnen op verzoek worden gewijzigd of verwijderd. 
De ontvanger kan dit ook ten alle tijden zelf doen middels de in de nieuwsbrief opgenomen 
functies daarvoor.

Gegevens ten behoeve van de afgeschermde pagina op de website kunnen op verzoek  
worden gewijzigd of verwijderd. Dit kan ook ten alle tijden zelf gedaan worden door in te loggen 
en de eigen account aan te passen of te verwijderen.

Gegevens ten behoeve van het online bewerken van technische installaties kunnen op verzoek  
worden gewijzigd of verwijderd. Het wijzigen of verwijderen van gegevens kan gevolgen  
hebben voor het functioneren van de technische installaties.

Gegevens ten behoeve van het kunnen verzenden en ontvangen van e-mail kunnen op  
verzoek worden aangepast maar in het kader van de bewaartermijn die gekoppeld is aan de 
administratie niet worden gewist of in ieder geval pas na afloop van de fiscale bewaarplicht. 
Indien gegevens na de fiscale bewaarplicht op verzoek worden verwijderd dan vervallen alle 
verantwoordelijkheden en verplichting van DEA bv.



7.

Cookies op Website
Op onze website maken wij gebruik van Cookies om zodoende onze diensten te optimalise-
ren. Via een Cookies banner vragen wij uw toestemming hiervoor. Indien u geen toestemming 
wenst te geven dan verzoeken wij u vriendelijk onze website te verlaten. U kunt Cookies altijd 
met behulp van uw browser van uw computer verwijderen.

Wij gebruiken Cookies voor het analyseren van het gedrag van onze bezoekers op onze web-
site zodat we de informatievoorziening van onze website kunnen optimaliseren. Daarnaast 
gebruiken wij Cookies om formulieren automatisch in te vullen. 

Ontvangers persoonsgegevens
Voor haar administratie maakt DEA bv gebruik van Exact online. Alle gegevens worden in de 
Cloud opgeslagen in Exact. Voor meer informatie over Exact voor wat betreft security en GDPR 
verwijzen wij naar de website van Exact: https://www.exact.com/nl/blog/nieuws/3842-state-
ment-met-betrekking-tot-security-en-gdpr/.

Voor het kunnen verzenden, ontvangen en bewaren van e-mail maakt DEA bv gebruik van 
Office 365 in de Cloud bij Inspark. 

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt DEA bv gebruik van Mailchimp. Voor de privacy 
voorwaarden van Mailchimp verwijzen wij u naar de website van Mailchimp: https://mailchimp.
com/legal/privacy/.

Voor onze website maken wij gebruik van het WIX platform. Voor de privacy voorwaarden van 
WIX verwijzen wij u naar de website van WIX: https://www.wix.com/about/privacy.

Social Media
Op onze website maken wij gebruik van Social Media buttons voor het delen van berichten via uw 
social media kanalen. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze 
functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende  
social media bedrijf.



8.

Indien men van mening is dat DEA bv niet conform de regelgeving is omgegaan met gegevens, 
en daar na melding geen maatregelen op heeft getroffen, dan kan ten alle tijden een klacht 
worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht om klacht in te dienen

DEA bv heeft een security officer aangewezen als functionaris gegevensbescherming. Dit is de 
heer H. Verberne. Hij is bereikbaar per mail: henri@cinnovate.nl en per telefoon: 0365343888.

Functionaris gegevensbescherming


