TeslinCS

TeslinCS Privacy verklaring
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door TeslinCS B.V
of de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna 'TeslinCS').
TeslinCS hecht grote waarde aan de beveiliging van persoonsgegevens van zowel haar cliënten als
haar medewerkers. ln deze Privacy verklaring lichten wij toe wanneer en in welk kader wij
persoonsgegevens opvragen. TeslinCS wenst te voldoen aan de bepalingen van de Algemene

verordening Gegevensbescherming ('AVG') en beschikt over een privacy beleid.
Website TeslinCS
Wanneer u deze website bezoekt, worden door ons geen enkele 'bezoekersgegevens' verzameld
Wij maken derhalve op onze website ook géén gebruik van cookies.
Verstrekking van gegevens
U bepaalt zelf of u van de services van TeslinCS gebruik wilt maken. De dienstverlening wordt
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst. ln het kader van bepalingen krachtens de Wet ter
voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering ('Wwft') en/of Wet toezicht trustkantoren
('Wtt') is TeslinCS verplicht vóór aanvang van, en zo nodig gedurende, de dienstverlening bepaalde
persoonsgegevens op te vragen en te verwerken. Ook kunnen cliënten bepaalde werkzaamheden die
voortvloeien uit de Wwft en/of Wtt uitbesteden aan TeslinCS. Ook hierbij worden bepaalde
persoonsgegevens door TeslinCS opgevraagd en verwerkt. Dit wordt gedetailleerd vastgelegd in een
overeenkomst van dienstverlening. De gegevens worden conform de wettelijke bewaarplicht tot
maximaalvijf jaar na einde dienstverlening bewaard.
Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie binnen de
organisatie van TeslinCS, gebruiken wij uw persoonsgegevens om te onderzoeken welke vacature

door u eventueelvervuld zou kunnen worden. Uw curriculum vitae wordt binnen een maand na uw
sollicitatie (of eventuele gesprek) door ons vernietigd.
Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen.
TeslinCS gebruikt verschillende technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde
servers en firewalls.
Derden buiten TeslinCS

o

o
o

Het kan zijn dat TeslinCS andere bedrijven inschakelt ten behoeve van haar dienstverlening,
met name op het gebied van geautomatiseerde informatievoorzieningen ten behoeve van
onze cliënten. TeslinCS eist van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens adequaat
beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze
door TeslinCS verstrekt zijn.
TeslinCS geeft geen persoonsgegevens vrij, tenzij zij daartoe door de wet verplicht wordt
gesteld.
TeslinCS verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze
diensten te verlenen of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Het is mogelijk dat deze webslte een link naar een andere website bevat. U dient het privacy
beleid op die site zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de privacy verklaring van TeslinCS.

Uw rechten
U hebt recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens. Dit kunt u aanvragen door via de mail
contact met ons op te nemen. Als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens een
inbreuk maakt op de AVG, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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