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Privacyverklaring
Persoonsgegevens verwerkt door Coudo

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die vallen onder de categorie ‘gewone’ 
persoonsgegevens in het kader van de navolgende AVG-grondslagen:

- Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met Courdo aangaat is het voor ons 
noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Dit is beperkt tot de naw-
gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die nodig zijn voor het leveren van een dienst 
of product, en

- Voor Courdo’s wettelijke plicht om een boekhouding te voeren volgens de vereisten die de 
belastingdienst daaraan stelt.

Courdo verwerkt geen bijzondere en geen strafrechtelijke persoonsgegevens en geeft geen 
persoonsgegevens door aan andere bedrijven. Ook heeft Courdo niet de intentie om gegevens te 
verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Ingeval u ervan overtuigd bent dat wij 
zonder ouderlijke toestemming gegevens van kinderen hebben verzameld kunt u contact met ons 
opnemen opdat we deze informatie kunnen verwijderen.

De eventuele noodzaak voor Courdo van een functionaris gegevensbescherming

Courdo heeft ingevolge de AVG-regelgeving geen functionaris gegevensbescherming nodig. Wel is 
in de hoedanigheid van mr. Sophia Sipkens een juridisch expert betrokken die onder meer 
gespecialiseerd is in het beschermen van persoonsgegevens en die Courdo met regelmaat op de 
hoogte houdt van eventuele wijzigingen in de ter zake doende regelgeving.

De eventuele verplichting van Coudo om een data protection impact assessment uit te voeren

Courdo is niet verplicht om een data protection impact assessment uit te voeren omdat er in het 
kader van de AVG geen verhoogde privacyrisico’s zijn van enige gegevensverwerking.

Het werken van Courdo volgens de AVG-uitgangspunten van privacy by design en privacy by 
default

De diensten en producten van Courdo vormen op geen enkele wijze inbreuk op de privacy van 
potentiële of actuele afnemers. Voorts is de bewaartermijn van relevante persoonsgegevens voor 
uitvoering van overeenkomsten nooit langer dan de wettelijke termijn van 7 jaar door de 
belastingdienst hiervoor vereist, terwijl de persoonsgegevens gedurende die termijn naar 
maatstaven van zorgvuldigheid worden bewaard. Voorafgaand aan elke verandering in het 
bedrijfsproces voor zover dit gevolgen heeft voor persoonsgegevens inzake de AVG zal Courdo 
zijn privacyjurist consulteren in het kader van de vereiste zorgvuldigheid met betrekking tot het 
veilig waarborgen van persoonsgegevens.

De eventuele verplichting van Courdo om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen
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Courdo is niet verplicht tot het opstellen van een register van de verwerkingsactiviteiten. Niettemin 
worden procedures periodiek besproken met de privacyjurist.

Maatregelen door Courdo getroffen om persoonsgegevens te beveiligen

Courdo heeft een beleid voor informatiebeveiliging opgesteld en heeft de noodzakelijke technische 
en organisatorische maatregelen genomen voor de beveiliging van persoonsgegevens. 

Vereiste overeenkomsten van Courdo met partijen die relevante persoonsgegevens verwerken

Courdo beschikt over de vereiste overeenkomsten met partijen die persoonsgegevens verwerken. 
Ook deze overeenkomsten zullen periodiek worden bekeken door de privacyjurist om de noodzaak 
te beoordelen van eventuele aanpassingen aan nieuwe regelgeving.

Het voldoen door Coudo aan zijn informatieplicht

Courdo informeert betrokkenen op heldere wijze door middel van deze privacyverklaring op de 
website welke gegevens worden verwerkt, voor welk doel dit gebeurt en op welke grondslag.
Persoonsgegevens worden met geen ander doel verwerkt dan waarvoor zij zijn verzameld.

Courdo respecteert de rechten die onder de AVG gelden, te weten:

- het recht op inzage
- het recht op rectificatie en aanvulling
- het recht op vergetelheid
- het recht op dataportabiliteit
- het recht op beperking van de verwerking
- rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
- het recht van bezwaar

Hierbij zij opgemerkt dat ondanks dat alle rechten worden gerespecteerd, bij Courdo vooralsnog 
geen sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Alvorens dit zou veranderen 
zal dit niet gebeuren alvorens de privacyjurist ter zake is geconsulteerd.


