
Alflex Technologies  
Privacyverklaring / Privacy Policy Statement [For English, click here] 
Alflex Technologies legt in het kader van haar dienstverlening bepaalde gegevens vast. Deze worden 

alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden 

beveiligd tegen inbreuk door derden. 

Alflex Technologies bewaart persoonsgegevens zolang als nodig is voor het verlenen van haar 

diensten en zolang als de wet dat verplicht. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd.   

Alflex Technologies verwerkt gegevens wanneer iemand gebruik maakt van de dienstverlening van 

Alflex Technologies of anderszins contact opneemt met Alflex Technologies. Ook verwerkt Alflex 

Technologies gegevens op basis van afgesloten contracten en binnenkomende facturen. 

Alflex Technologies-medewerkers raadplegen persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van hun taken. ICT-leveranciers onderhouden en beheren de informatievoorziening.  

Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang 

krijgen tot persoonsgegevens, dan meldt Alflex Technologies dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Uw rechten  
Heeft Alflex Technologies persoonsgegevens van u vastgelegd?  

Als Alflex Technologies de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om 

deze toestemming ook weer in te trekken. Alflex Technologies vraagt ook om uw toestemming, 

voordat ze uw gegevens beschikbaar stelt aan derden. 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt hierover contact met ons opnemen via e-mail: 

Privacy@alflex.nl. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht om deze 

door Alflex Technologies te laten corrigeren of te laten verwijderen.  

Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek. Bijvoorbeeld 

als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen.  

Klachten  
Heeft u klachten of complimenten over de wijze waarop Alflex Technologies uw gegevens behandelt? 

Neem dan contact met ons op. Mocht u er met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  



Alflex Technologies  
Privacy Policy Statement 
Alflex Technologies records certain data within the framework of providing services to clients. This 

data is used solely for specific purposes and the relevant administrative tasks.  The data is secured 

against access by third parties.   

Alflex Technologies retains personal data for as long as necessary for the provision of services and for 

as long as is prescribed by law.  After this period, the data is deleted. 

Alflex Technologies records data whenever use is made of the services provided by Alflex 

Technologies, or when contact is made with Alflex Technologies.   

Alflex Technologies also records data based on contracts sealed and on incoming invoices. 

Alflex Technologies staff consult personal data only when necessary to perform their tasks.  ICT 

suppliers maintain and manage the information service. If, despite these measures, a third party 

should ever gain access to personal data, Alflex Technologies will report this to The Dutch Data 

Protection Authority. 

Your rights 
Has Alflex Technologies recorded your personal details? 

If Alflex Technologies has obtained your data with your permission, you then have the right to retract 

this permission.  Alflex Technologies will also request your permission before making your data 

available to a third party. 

You have the right to access your data. To do this, you can contact us by e-mail: Privacy@alflex.nl.  

Should it appear that the details are incorrect, you have the right to have them corrected by Alflex 

Technologies, or to have them removed. 

It may occur that it is not possible to (completely) comply with your request: for example, if allowing 

your access leads to an infringement of the privacy of others. 

Complaints  
Should you have any complaints or compliments concerning the manner in which   

Alflex Technologies deals with your data, please  contact us.  If it is then not possible to resolve our 

differences, you then have the right to register a complaint with . The Dutch Data Protection 

Authoritiy. 


