
 

Vanaf 25 mei 2018 is deze verordening van kracht. Dit klinkt heel 

spannend, maar dat valt best mee. 

Het komt erop neer dat u bepaalt of u ons vertrouwt met uw gegevens. 

Deze keuze moet u bewust maken. Daarom hebben wij glashelder 

gemaakt welke gegevens wij van u verzamelen en hoe we hiermee 

omgaan. 

Uw privacy is onze verantwoordelijkheid 

Uw veiligheid en uw privacy vinden wij heel belangrijk. Voor de invoering 

van de AVG (In het Engels is dit de GDPR, General Data Protection 

Regulation) hebben we een verwerkersovereenkomst gemaakt die 

aansluit op onze dienstverlening. 

In dit document beschrijven we de relatie tussen uw bedrijf en H&C 

software. In de verwerkersovereenkomst spreken we af hoe wij, in 

opdracht van u, persoonsgegevens verwerken. In de overeenkomst 

spreken we over de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de verwerker. 

Wie is wie? 

Als klant van H&C software neemt u software diensten van ons af. Hierbij 

worden gegevens onder uw verantwoordelijkheid door H&C software 

verwerkt. H&C software is zodoende de verwerker van deze gegevens en 

als klant bent u de verwerkingsverantwoordelijke in deze relatie. Vanuit 

de AVG bent u daarom verplicht om een verwerkersovereenkomst met 

ons af te sluiten. 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 



Algemene voorwaarden 

In de Algemene Voorwaarden van H&C software staat al veel beschreven 

over de privacy en veiligheid van uw gegevens. In de 

verwerkersovereenkomst, conform Nederland ICT, staat beschreven wat 

uw rechten en plichten zijn. 

Verwerkersovereenkomst 

Leest u alstublieft de verwerkersovereenkomst goed door zodat u weet 

wat erin staat. Heeft u na het lezen nog vragen of opmerkingen neem 

dan even contact met ons op. Als we niets van u horen, dan gaan wij er 

van uit dat u instemt met de verwerkersovereenkomst.  

Privacy Statement 

Op onze website kunt u het Privacy Statement terug vinden alsmede ook 

de Algemene Voorwaarden en de Verwerkersovereenkomst. 

 

 

Wij hopen u hiermede van dienst te zijn geweest en zijn verheugd met 

onze verdere samenwerking. 
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