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PRIVACYVERKLARING BASISPOINT BV 

 

BASISPOINT BV 

BasisPoint BV, gevestigd aan Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Website:  https://www.basispoint.io  

Mail:  info@basispoint.io  

Adres:   Bargelaan 200, 2333 CW, Leiden 

Telefoon:  +31 (0)6 18 78 36 81 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

BasisPoint BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 

zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Werkgever 

• Functie 

• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te 

maken, in correspondentie en telefonisch. 

• IP-adres 

• Locatiegegevens 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website 

• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf 

onderdeel is van een advertentienetwerk) 

• Internetbrowser en apparaat type 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn 

dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een 

bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun 

kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een 

minderjarige, neem dan contact met ons op via info@basispoint.io, dan verwijderen wij deze informatie. 
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Doeleinden verwerking persoonsgegevens 

BasisPoint BV verwerkt uw persoonsgegevens met één of meerdere van onderstaande drie doeleinden: 

I. het gebruik van de BasisPoint demo portal goed te faciliteren, beveiligen en optimaliseren. 

II. het gebruik van de BasisPoint website goed te faciliteren, beveiligen en optimaliseren. 

III. u te informeren over nieuwe diensten en producten van BasisPoint BV. 

 

Wettelijke grondslag verwerking 

BasisPoint BV verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen: 

Als grondslag voor het eerste doel (I, gebruik BasisPoint demo portal) geldt: 

 Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven 

toestemming voor de verwerking in te trekken. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van (het gebruik 

van) de BasisPoint demo portal. Onder meer voor het correct en adequaat faciliteren van een demo portal en ter 

bescherming tegen cyberaanvallen van buitenaf. Ook is het voor BasisPoint BV noodzakelijk om de klantbeleving 

steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden wat ze zoeken en graag gebruik blijven maken en 

terugkomen op onze demo portal. 

 

Als grondslag voor het tweede doel (II, gebruik BasisPoint website) geldt: 

 De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van BasisPoint BV. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beveiligen en optimaliseren van de website 

van BasisPoint BV ter bescherming tegen onder meer cyberaanvallen van buitenaf. Daarnaast is het voor 

BasisPoint BV noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten snel kunnen vinden 

wat ze zoeken en graag terugkomen op onze website. 

 

Als grondslag voor het derde doel (III, informeren over nieuwe diensten en producten van BasisPoint BV) geldt: 

 De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van BasisPoint BV. 

Het is voor BasisPoint BV noodzakelijk om de klantbeleving steeds te blijven verbeteren, zodat klanten die gebruik 

maken of hebben gemaakt van de BasisPoint website of demo portal adequaat, kundig en efficiënt kunnen 

worden benaderd door BasisPoint BV en/of graag terugkomen op onze website. 
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Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene 

Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van specifieke persoonsgegevens (zoals voornaam, achternaam, 

e-mailadres, werkgever en functie) aan BasisPoint BV. Indien betrokkene die persoonsgegevens niet aan 

BasisPoint BV verstrekt, dan zal betrokkene echter ook geen toegang kunnen krijgen tot de BasisPoint demo 

portal (doel I) en niet op de hoogte zullen worden gehouden van nieuwe oplossingen die BasisPoint BV 

beschikbaar stelt door middel van mails en/of nieuwsbrieven (doel III).  

 

Opslag/Doorgifte persoonsgegevens bij/aan een ontvanger in een derde land of internationale organisatie 

Uw persoonsgegevens kunnen door BasisPoint BV worden opgeslagen (en zo “doorgegeven”) aan landen buiten 

de EU/EER. De landen waaraan BasisPoint BV uw persoonsgegevens doorgeeft zijn: Zwitserland, Japan, Canada 

en de Verenigde Staten. 

Ten aanzien van de doorgifte van de persoonsgegevens naar voornoemd(e) derde land(en) zijn de volgende 

waarborgen getroffen:  

 Er is voor dit/deze land/gebied/sector/internationale organisatie een adequaatheidsbesluit van de 

Europese Commissie van toepassing.  

 Er zijn goedgekeurde standaardbepalingen gesloten.  

Die laatste zijn ook te vinden via deze link naar de website van de EU.  

Meer informatie over de voornoemde door BasisPoint BV getroffen waarborgen, of een kopie van de maatregelen 

kan door betrokkene verkregen worden door schriftelijk contact op te nemen met BasisPoint BV. Zie ook verderop 

in dit privacyverklaring voor de relevante contactgegevens.  

 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Het is voor BasisPoint BV niet mogelijk om vooraf expliciet aan te geven welke termijn wordt aangehouden voor 

het bewaren van uw persoonsgegevens. Wel kan BasisPoint BV  aangeven dat zij de volgende criteria ter bepaling 

van de periode welke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen hanteert: 

- Persoonsgegevens aangeleverd ter inschrijving en gebruik van de BasisPoint demo portal worden 

bewaard tot maximaal 3 jaar na de laatste keer dat de persoon heeft ingelogd op de demo portal. 

- Andere persoonsgegevens die worden verkregen vanuit website gebruik en/of klant/prospect 

correspondentie en telefonisch, bewaren wij maximaal 3 jaar of langer voor zover de relatie langer loopt 

dan 3 jaar. Na aflopen van de relatie zullen de gegevens nog maximaal 3 jaar worden bewaard. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

BasisPoint BV 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 op 

met ons via info@basispoint.io. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
mailto:info@basispoint.io
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Rechten betrokkenen 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de 

persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van 

uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Als betrokkene heeft u ook het recht BasisPoint BV te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan BasisPoint 

BV verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze 

persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.  

 

Contact bij vragen en klachten 

Voor vragen over dit privacyverklaring en de verwerkingen die BasisPoint BV doet, kunt u ook contact opnemen 

via onderstaande gegevens. 

  

Verwerkingsverantwoordelijke BasisPoint BV 

Adres Bargelaan 200, 6e etage 

Postcode en Plaatsnaam 2333 CW, Leiden 

E-mailadres info@basispoint.io 

Telefoonnummer +31 (0)6-18783681 

 

Een verzoek tot inzage, correctie en / of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar, kunt u schriftelijk via e-mail 

/ per post indienen. Bij deze verzoeken kunnen wij u om identificatie vragen. 

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door BasisPoint BV, neem dan contact 

op met Oege Pennin via o.pennin@basispoint.io via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw 

klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, 

de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter 

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

BasisPoint BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

 

 

 

mailto:info@basispoint.io
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