Privacystatement
Dit is het privacystatement van SCOPE marketing technology BV en haar handelsnamen voor het
gebruik van SCOPE CDD software.
SCOPE marketing technology B.V. (SMT) handelend onder de naam SCOPE FinTech
KvK 34063903
Vestigingsnr. 000016013972
Wijkermeerstraat 3, 2131 HB te Hoofddorp
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van klanten van SMT verwerken wij op contractuele gronden.
Bij directe diensten aan klanten en bij ons eigen klantenbeheer worden persoonsgegevens opgeslagen
voor de duur van het contract, plus een periode daarna. Die extra periode is afhankelijk van de dienst
en heeft als doel om eventueel vervolg van de dienst te kunnen faciliteren. We houden deze extra
periode zo kort mogelijk.
Overige privacymaatregelen rondom persoonsgegevens:
1.
2.
3.
4.
5.

Persoonsgegevens worden binnen de EU gehost
Alleen de minimale gegevens (gegeven het doel) worden vastgelegd
SMT verwerft en beheert geen bijzondere persoonsgegevens
Al het internet verkeer met SMT verloopt via beveiligde portal
SMT heeft alle passende technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw
persoonsgegevens.

Verwerkers en verstrekking aan derden
Voor een complete en veilige verwerking van voornoemde persoonsgegevens maken wij gebruik van
diverse verwerkers. Wij hebben met al deze verwerkers overeenkomsten gesloten om de bescherming
van persoonsgegevens en een juiste toepassing van de regels van de AVG te kunnen waarborgen.
Zo maken wij gebruik van verwerkers voor:
1.
2.

Het verzorgen van de (financiële) administratie;
De opslag van gegevens.

SCOPE marketing technology heeft met alle verwerkers die gebruikt worden voor de verwerking van
persoonsgegevens verwerkersovereenkomsten gesloten. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of
onlosmakelijk onderdeel is van een overeenkomst.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming
en/of opdracht toe geeft.
Website
Op de website www.cddondemand.com maken we gebruik van een trackingscript. Hierbij wordt het
pad van de bezoeker over de website gevolgd. De op deze manier verzamelde bezoekinformatie wordt
alleen voor marketingdoeleinden ingezet.
Cookie
Bij het verzamelen van informatie krijgt elke bezoeker een unieke identificatie toegewezen, zodat

meerdere muisklikken van dezelfde bezoeker worden herkend. Deze identificatie wordt opgeslagen in
een cookie van de browser van de bezoeker. Desgewenst kunnen cookies in de browser worden
uitgeschakeld.
Rechten betrokkene
U kunt als betrokkene te allen tijde uw rechten doen gelden op inzage, rectificatie en/of recht van
bezwaar. U kunt ons hiervoor benaderen op info@scope.nl. U heeft daarnaast het recht een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

