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People improve security 

PRIVACY STATEMENT BEHAAV B.V. 

 

Dit privacy statement is van toepassing op de 

verwerking van persoonsgegevens door Be-

haav B.V. (hierna Behaav). 

 

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

DOOR BEHAAV 

 

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening 

open, eerlijk en transparant is. In dit kader 

vinden wij het belangrijk dat u precies weet 

welke persoonsgegevens Behaav verzamelt 

en voor welke doeleinden we deze persoons-

gegevens gebruiken. In dit privacy statement 

beschrijven wij dit op een overzichtelijke ma-

nier. Behaav staat ervoor in dat uw persoons-

gegevens op een zorgvuldige wijze en in 

overeenstemming met de wet- en regelge-

ving in het bijzonder de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming (AVG) worden 

verzameld, gebruikt en verwijderd.  

 

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wij-

zigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe 

aanleiding geven. We adviseren u daarom re-

gelmatig het privacy statement na te lezen 

op eventuele wijzigingen Het meest actuele 

privacy statement kunt u vinden op onze 

website: https://behaav.com/.  

 

Dit privacy statement is voor het laatste ge-

wijzigd op: 02 april 2021 

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW PER-

SOONSGEGEVENS? 

 

Uw persoonsgegevens worden door Behaav 

verwerkt in overeenstemming met de AVG 

en worden alleen verwerkt voor de 

doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en 

als wij hiervoor een geldige wettelijke grond-

slag hebben.  

 

1. Het uitvoeren van overeenkomsten  

 

a. Doel van de verwerking 

Persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van dienstverle-

ningen of het aanbieden van onze pro-

ducten.  

 

b. Wettelijke Grondslag 

De wettelijke grondslag op basis waar-

van wij deze persoonsgegevens ver-

werken is gebaseerd op de contractu-

ele relatie die wij hebben. 

 

2. Recruitment 

 

a. Doel van de verwerking 

De persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn om te bepalen of een kandidaat 

aansluit op een aangeboden vacature. 

Dit kan zowel voor Behaav zelf zijn of in 

opdracht van een opdrachtnemer die 

Behaav hiervoor heeft ingeschakeld. 

 

b. Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslag op basis waar-

van wij deze verwerking uitvoeren is 

gebaseerd op toestemming van de po-

tentiele kandidaat/sollicitant. Indien 

van toepassing zullen wij om aanvul-

lende toestemming vragen om de per-

soonsgegevens langer te kunnen be-

waren. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn als er op dit moment niets pas-

sends is voor de betrokkene. 
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3. Voor marketingactiviteiten 

 

a. Doel van de verwerking 

Persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het uitvoeren van (gerichte) 

marketingactiviteiten.  

 

b. Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslag op basis waar-

van wij deze verwerking uitvoeren is 

gebaseerd op toestemming van die de 

betrokkene hiervoor heeft gegeven. 

 

4. Voor website optimalisatie. 

 

a. Doel van de verwerking 

Behaav maakt gebruik van technolo-

giedienst ‘Hotjar’ om de behoeften 

van websitegebruikers beter te be-

grijpen en om de service en ervaring 

te optimaliseren. Hotjar inventari-

seert gebruikersgedrag en slaat deze 

informatie op in een gepseudonimi-

seerd gebruikersprofiel. 

 

b. Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslag op basis 

waarvan wij deze verwerking uitvoe-

ren is de noodzakelijkheid van de ge-

rechtvaardigde belangen van Behaav 

met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens voor marketing-

doeleinden. 

 

c. Verwerking via derden 

Gegevens die Behaav via derden ver-

krijgt vallen niet onder de hieronder 

genoemde rechten. Met betrekking 

tot de persoonsgegevens die derden 

over u verzamelen kunt u uw rechten 

rechtstreeks richting deze derden uit-

oefenen. 

 

5. Afhandeling van de door u gevraagde 

informatie 

 

a. Doel van de verwerking 

Persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn voor het afhandelen van vragen of 

verzoeken.  

 

b. Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslag op basis waar-

van wij deze verwerking uitvoeren is 

gebaseerd op basis van de toestem-

ming die u geeft op het moment dat u 

ons via het contactformulier een be-

richt toezendt.  

 

6. Relatiebeheer 

 

a. Doel van de verwerking 

Persoonsgegevens die noodzakelijk 

zijn in het kader van het informeren 

van bestaande en/of potentieel afne-

mers, klanten, leveranciers of andere 

geïnteresseerden m.b.t onze dienst-

verlening of de door ons aangeboden 

producten.  

 

b. Wettelijke grondslag 

De wettelijke grondslag op basis waar-

van wij deze verwerking uitvoeren is 

gebaseerd op de verkregen toestem-

ming of omdat u al klant bent bij ons en 

wij u op basis hiervan mogen informe-

ren over nieuwe producten of dien-

sten. 

 

MET WIE DEELT BEHAAV UW GEGEVENS? 



 

   

 

 

 

Pagina 3 van 5 

 

People improve security 

 

Uw persoonsgegevens worden alleen ge-

deeld met derde partijen indien dit noodza-

kelijk is voor de uitvoering van onze dienst-

verlening of als gebruik maakt van een van 

onze producten. Daarnaast delen wij de ge-

gevens als we hiertoe een wettelijke ver-

plichting hebben. Indien dit wettelijk is toe-

gestaan zullen wij u altijd vooraf informeren 

over met wie u gegevens gedeeld worden. 

Met alle door ons ingeschakelde partijen die 

persoonsgegevens verwerken sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst. 

 

HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS 

BEVEILIGD? 

 

Om uw persoonsgegevens te beveiligen te-

gen onrechtmatige verwerking, gebruikt Be-

haav technische en organisatorische beveili-

gingsmaatregelen die afgestemd zijn op de te 

beschermen persoonsgegevens. De door ons 

ingezette maatregelen hebben altijd ten doel 

om uw persoonsgegevens te beveiligen op 

een wijze die adequaat is in relatie tot de te 

beschermen persoonsgegevens. 
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HOE LANG BEWAART BEHAAV UW PER-

SOONSGEGEVENS? 

 

Ons uitgangspunt is dat wij persoonsgege-

vens niet langer bewaren dan noodzakelijk is 

om het beoogde doel te bereiken, tenzij wij 

op basis van wet een ander bewaartermijn 

dienen te hanteren.  

 

§ Wanneer u ons een e-mail stuurt of een 

vraag stelt via een contactformulier, dan 

worden de gegevens die u ons toestuurt 

bewaard zo lang als naar de aard van het 

formulier of de inhoud van uw e-mail no-

dig is voor de volledige beantwoording 

en afhandeling daarvan; 

 

§ Gegevens voor marketingactiviteiten 

worden maximaal 1 jaar bewaard, nadat 

er contact is geweest in het kader van 

het aanbieden van producten of dien-

sten.  

 

DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS 

NAAR DERDE LANDEN OF INTERNATIONALE 

ORGANISATIES 

 

Behaav draagt slechts persoonsgegevens 

over aan derde landen of internationale or-

ganisaties buiten de Europese Economische 

Ruimte (“EER”) indien hier een wettelijk 

grondslag voor bestaat. Indien er door ons 

persoonsgegevens buiten de EER worden 

verwerkt, doen wij dit altijd in lijn met de 

wettelijke vereisten die hieraan worden ge-

steld. 

 

INZAGE, WIJZIGING, VERWIJDEREN OF AF-

SCHERMEN VAN PERSOONSGEGEVENS 

 

Onder de AVG heeft u de volgende rechten: 

 

§ Recht op informatie en inzage (artikel 

13,14 en 15 AVG); 

 

U mag uw eigen persoonsgegevens be-

kijken en zo nodig wijzigen. Indien u in-

zage wilt van de persoonsgegevens die 

Behaav over u heeft verkregen, kunt u 

uw recht op inzage uitoefenen door een 

aanvraag in te dienen bij Behaav.  

 

§ Recht op rectificatie (artikel 16 AVG); 

 

Indien u wenst wijzigingen aan te bren-

gen in uw persoonsgegevens die resulte-

ren uit het inzageverzoek, kunt u een 

verzoek indienen bij Behaav om deze ge-

gevens te wijzigingen. U kunt Behaav 

een verzoek doen tot aanpassing, cor-

rectie, verwijdering of afscherming van 

uw gegevens.  

 

§ Recht op gegevenswissing (‘recht op ver-

getelheid’) (artikel 17 AVG); 

 

U kunt Behaav verzoeken om persoons-

gegevens te wissen. Dit is van toepassing 

indien:  

a. De verwerking niet langer nodig is 

voor de doeleinden waarvoor zij zijn 

verzameld of anderszins verwerkt;  

b. De verwerking is gebaseerd op toe-

stemming en u uw toestemming in-

trekt;  

c. Er gegronde bezwaren zijn tegen de 

verwerking; 
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d. De persoonsgegevens onrechtmatig 

zouden zijn verwerkt.  

 

§ Recht op beperking van de verwerking 

(artikel 18 AVG); 

 

Indien u vermoed dat Behaav uw per-

soonsgegevens onrechtmatig verwerkt, 

kunt u verzoeken de verwerking te be-

perken.  

 

§ Recht op overdraagbaarheid van gege-

vens (artikel 20 AVG); 

 

Indien de verwerking van uw persoons-

gegevens is gebaseerd op toestemming 

of de noodzakelijkheid voor de uitvoe-

ring van de overeenkomst, heeft u het 

recht om uw persoonsgegevens te ver-

krijgen. Behaav zal deze verstrekken in 

een gestructureerd en standaard for-

mat. Op deze manier kunt u uw gege-

vens overdragen aan een andere ver-

werker.  

 

§ Recht van bezwaar (artikel 21 AVG); 

 

Indien u enig bezwaar heeft tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens, 

heeft u het recht om bezwaar te maken 

tegen de verwerking. 

 

Om uw rechten uit te oefenen kunt u een 

verzoek sturen naar legal@behaav.com. Wij 

reageren binnen vier weken op uw verzoek. 

De periode kan met 2 maanden worden ver-

lengd, rekening houdend met de complexi-

teit en het aantal verzoeken. Van zo’n verlen-

ging wordt u op de hoogte gesteld. 

 

VRAGEN 

 

Heeft u n.a.v ons privacy statement vragen 

over de wijze waarop Behaav uw persoons-

gegevens verwerkt, dan kunt u deze stellen 

aan legal@behaav.com. Mocht dit niet tot 

het gewenste resultaat leiden, dan kunt u 

een klacht indienen bij de nationale toezicht-

houder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U 

kunt hen bereiken via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgege-

vens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacy-

rechten/klacht-melden-bij-de-ap. 

 

Contactgegevens 

Bedrijfsnaam : Behaav B.V. 

Adres  : Solislaan 176  

Locatie  : 2909 SB 

: Capelle aan den IJssel  

Telefoon : +31(0)85 0043 53 2  

E-mail  : legal@behaav.com 


