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1 ALGEMEEN 
 
Particulier onderzoeksbureau I-TEK B.V. is bereikbaar op onderstaande wijzen: 
 

 Postbus 50, 5460 AB Veghel 

 088-7772777 

 info@i-tek.nl 
 
I-TEK B.V. is verwerker en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze overeenkomst. 
 
Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend en ondanks het feit dat dit 
document met zorg is samengesteld, kunnen fouten mogelijk zijn.  
 
 

2 VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 

I-TEK B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u op enigerlei wijze betrokken bent in 
een kwestie waarnaar wij in opdracht van derden onderzoek doen en/of omdat u deze 
gegevens aan ons hebt verstrekt. 
 
In het onderstaande overzicht is omschreven welke gegevens wij onder andere kunnen 
verwerken indien dit relevant is in het kader van onze opdracht: 
 
Gegevens (details – doel/grond van verwerking) 
 

 Naam (voorletters, voornamen, tussenvoegsel, achternaam – correspondentie) 

 Titel (correspondentie) 

 Geboortedatum  en geboorteplaats 

 Adres (privé of zakelijk of anders) 

 E-mailadres  

 Telefoonnummer(s) 

 Gegevens werkgever 

 Foto’s (verstrekt door betrokkene of vervaardigd tijdens onderzoek) 

 Op naam gestelde documenten zoals facturen, verklaringen, formulieren 
 

 

3 DOEL EN GRONDSLAG 
 
I-TEK B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

 Communicatie; telefonisch, digitaal (e-mail), schriftelijk of persoonlijk. 

 Het verrichten van onderzoek waaronder inbegrepen het doen van verificaties en 
opstellen van een rapportage van de onderzoeksbevindingen voor onze 
opdrachtgever. 
 
 

mailto:info@i-tek.nl
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4 SOFTWARE EN BEVEILIGING 
 

I-TEK B.V. maakt bij haar dienstverlening en communicatie gebruik van digitale 
bedrijfsprocessensystemen en software.  
 
I-TEK B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daartoe passende 
maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik tegen te gaan. 
De beveiligingsmaatregelen hebben een beveiligingsniveau passend bij de aard van de 
dienstverlening en zijn in overeenstemming met het wettelijk vereiste.  
I-TEK B.V. zal haar beveiligingsmaatregelen in de toekomst steeds zodanig aanpassen dat 
een passend beschermingsniveau is gegarandeerd. 
 
Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de technische en organisatorische 
beveiligingsmaatregelen, kunt u hiervoor een onderbouwd verzoek doen bij I-TEK B.V. 

 
 

5 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING OF SELECTIE 
 
I-TEK B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen en maakt 
geen gebruik van profilering. Meer specifiek wordt hiermee verwezen naar besluiten die 
worden genomen of selecties die worden gemaakt door computersystemen zonder dat 
daarbij een persoonlijke inbreng is. 
 
 

6 BEWAARDUUR VAN PERSOONSGEGEVENS 
 
I-TEK B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Alle data wordt in principe bewaard tot 5 jaar na de laatste handeling in de opdracht, 
tenzij andere termijnen zijn geëist vanuit een wettelijke verplichting of die van onze 
opdrachtgevers. 
 
Indien u meer informatie wenst over uw specifieke situatie, verzoeken wij u om dit aan 
ons kenbaar te maken, zodat wij u kunnen informeren. 
 
 

7 DELEN VAN GEGEVENS 
 

I-TEK B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke 
verplichting.  
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid als gehanteerd door I-TEK B.V. 
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8 INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten 
verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door I-TEK B.V.  
Daarnaast hebt u het recht op zogenoemde gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent 
dat u aan ons een verzoek kan doen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken 
in een computerbestand naar u of een andere door u opgegeven organisatie te sturen. 
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking 
van uw eerdere toestemming doen via info@i-tek.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van 
een identiteitsbewijs mee te zenden. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone) (strook met nummers onderaan paspoort), paspoort- en BSN-nummer 
onleesbaar. 
Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. 
 
 

9 SLOTOPMERKING 
 

Dit document is met zorg samengesteld, maar fouten zijn mogelijk. Er kunnen geen 
rechten aan deze publicatie worden ontleend. De meest recente versie is te allen tijde 
opvraagbaar bij ons secretariaat: info@i-tek.nl. 
 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen 
zijn voor misbruik, verzoeken wij u om contact op te nemen met onze privacy-officer: 
088-7772777 of info@i-tek.nl. 
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