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Privacyverklaring Platform Kostenverhaal 

 

Verwerkingsverantwoordelijke: Stadkwadraat B.V. 

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke:  

Utrechtseweg 331, 3731GA De Bilt 

info@platformkostenverhaal.nl  

 

Deze privacyverklaring ziet op de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadkwadraat 

B.V. (hierna: “wij”, “ons” en “onze”) die plaatsvindt bij uw gebruik van het Platform 

Kostenverhaal (hierna: het “Platform”). Middels deze privacyverklaring informeren wij u 

over deze verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens 

 

Het doeleinde van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u gebruik te kunnen laten 

maken van het Platform. 

 

Grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens betreft de grondslag “uitvoering 

overeenkomst” zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG. 

 

De verwerking van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de 

met u overeengekomen gebruikersvoorwaarden. 

 

De persoonsgegevens die wij van u verwerken 

 

In het kader van uw gebruik van het Platform verwerken wij de volgende persoonsgegevens 

van u: 

1) voor- en achternaam; 

2) geslacht; 

3) zakelijk e-mailadres; 

4) functie en werkgever; 

5) overige persoonsgegevens die u bij het gebruik van het Platform invoert. 

 

De ontvangers van uw persoonsgegevens 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens verstrekken aan onze (ICT-)leverancier(s) die als verwerker 

door ons is/zijn ingeschakeld. Met iedere verwerker die wij inschakelen sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst ter bescherming van uw persoonsgegevens. 

 

Daarnaast zullen uw voor- en achternaam en functie op het Platform zichtbaar zijn voor de 

andere gebruikers. 
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Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere derden, tenzij de wet ons daartoe 

verplicht. In dat geval zullen wij u informeren over deze verstrekking, tenzij dit op grond van 

de wet niet is toegestaan. 

 

Bewaartermijn van uw persoonsgegevens 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het bovengenoemde 

doeleinde van de verwerking, tenzij de wet ons verplicht om uw persoonsgegevens langer te 

bewaren. 

 

Zodra het lidmaatschap op basis waarvan u gebruikmaakt van het Platform is geëindigd of u 

anderszins niet meer gerechtigd bent om het Platform te gebruiken worden uw 

persoonsgegevens binnen een (1) maand vanaf dat moment door ons verwijderd. Hetgeen u 

zelf op het Platform plaatst (zoals berichten) blijft na deze periode geanonimiseerd op het 

Platform staan.  

 

Verwerking binnen de EER 

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet verwerker in dan wel doorgeven naar landen buiten de 

Europese Economische Ruimte (EER). 

 

Uw rechten als betrokkene 

U heeft als betrokkene het recht om ons te verzoeken om: 

1) inzage van uw persoonsgegevens; 

2) rectificatie van uw persoonsgegevens; 

3) wissing van uw persoonsgegevens; 

4) beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

5) overdracht van uw persoonsgegevens.  

Deze verzoeken kunt u richten aan info@platformkostenverhaal.nl.  

Recht op het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

Indien u vragen of een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan 

vernemen wij dat graag via info@platformkostenverhaal.nl. Daarnaast heeft u te allen tijde 

het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u zich niet 

kunt vinden in de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. 
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