Transform4C B.V., gevestigd te (2516 AH) ’s-Gravenhage aan de Saturnusstraat 14 Apollo 14,
geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83699473,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
ONZE CONTACTGEGEVENS
https://www.transform4.com/
Charlotte Extercatte is de Functionaris Gegevensbescherming van Transform4C.
Zij is te bereiken via contact@transform4c.com of + 31 614 22 30 52.
WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERWERKEN
Transform4C 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 verwerken:
• Registratiegegevens: dit zijn de (noodzakelijke) gegevens die wij verzoeken in te vullen
bij registratie als partner dan wel voor een van onze producten of diensten, zoals
naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk) telefoonnummer, functie, naam
werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer.
Indien er expliciet ingestemd wordt, mogen we het e-mailadres gebruiken voor het
toesturen van aanbiedingen van diensten van Transform4C.
• Contractgegevens: dit zijn de gegevens die wij verwerken in het kader van een
overeenkomst van opdracht, zoals naam, (zakelijk) e-mailadres, (zakelijk)
telefoonnummer, Social Media profiel(en), functie, naam werkgever/bedrijf,
vestigingsplaats van het bedrijf en bankrekeningnummer.
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 contact@transform4c.com, dan
verwijderen wij deze informatie.
MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
• Om een overeenkomst aan te gaan of uit te voeren en diensten of
informatie te leveren;
• Om afgenomen betaalde diensten (of producten) te factureren;
• Om nieuwsbrieven, onderzoeken, aanbiedingen van diensten en andere notificaties te
sturen, mits hiervoor expliciet toestemming is gegeven;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Om de producten en diensten van Transform4C te verbeteren en beter te doen
afstemmen op uw gebruik dan wel interesses.

Transform4C gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze
aan ons worden verstrekt, tenzij er uitdrukkelijk toestemming is gegeven voor het gebruik van
persoonsgegevens voor andere doeleinden.
HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Transform4C bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Transform4C deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst, om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
of wanneer de gegevens openbaar zijn. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Transform4C blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.
HET GEBRUIK VAN COOKIES
Transform4C gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Transform4C gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te
kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we
op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
UW GEGEVENS INZIEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Transform4C en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar contact@tranform4c.com.
Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Transform4C kan u vragen uw identiteit aan te tonen indien u verzoeken tot inzage of
wijziging indient. Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop MVO Nederland omgaat
met je persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Transform4C 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 onze via
contact@transform4c.com.
WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING
Transform4C heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen.
Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de
website transform4c.com. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze
Privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met contact@transform4c.com.
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