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Privacy- en cookieverklaring
Cuccibu adviseert bedrijven, instellingen, gemeenten en andere overheidsinstanties in heel
Nederland op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Bij de verlening van onze diensten,
verwerken wij persoonsgegevens. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in de gehele
Europese Unie. Omdat Cuccibu persoonsgegevens verwerkt, is de AVG op onze organisatie van
toepassing.
Cuccibu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig en
transparant mee om. Met onze specialisatie op het gebied van privacy, willen wij dan ook door
middel van deze privacy- en cookieverklaring een voorbeeldfunctie uitdragen. In deze privacy- en
cookieverklaring lees je op welke wijze Cuccibu omgaat met jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelt Cuccibu?
Communicatie
Wanneer je contact opneemt met Cuccibu met het verzoek tot informatie of vragen, worden enkel
de persoonsgegevens verwerkt die je aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen dan
worden verwerkt om jouw verzoek af te handelen:
ñ
ñ

naam/bedrijfsnaam
telefoonnummer

ñ
ñ

e-mailadres
verzoek/bericht

Dienstverlening
Wanneer je contact opneemt met Cuccibu met het verzoek tot informatie of vragen, worden enkel
de persoonsgegevens verwerkt die je aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen dan
worden verwerkt om jouw verzoek af te handelen:
ñ
ñ
ñ

naam contactpersoon
opdrachtgever/relatie
adresgegevens (organisatie)
telefoonnummer

ñ
ñ
ñ

zakelijk e-mailadres
projectgegevens
facturatiegegevens

Sollicitanten
Voor de werving van personeel ontvangt Cuccibu regelmatig persoonsgegevens van sollicitanten. De
volgende persoonsgegevens van sollicitanten worden door Cuccibu verwerkt:
ñ
ñ
ñ

naam
telefoonnummer
e-mailadres

ñ
ñ

Curriculum Vitae
motivatiebrief
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Medewerkers
Bij de indiensttreding van medewerkers, verwerkt Cuccibu persoonsgegevens. De volgende
persoonsgegevens worden van de medewerkers van Cuccibu verwerkt:
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

voor- en achternaam
adresgegevens
geslacht
e-mailadres
telefoonnummer

geboortedatum
bankrekeningnummer
kenteken leaseauto
BSN
VOG

Webinar
Als u zich aanmeldt voor een webinar van Cuccibu, worden enkel de persoonsgegevens verwerkt die
u aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens kunnen dan worden verwerkt:
ñ
ñ
ñ

ñ
ñ

Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres

Berichten in de chatfunctie
IP-adres

Website bezoekers: social media buttons & cookies
Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn
informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen
op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via
de webbrowser op het apparaat.
Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies.
Hierbij zullen we vragen om jouw akkoord voor het gebruik van analytische cookies en marketing
cookies. In onderstaande tabel tref je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.
Cookie

Soort

Doel

Bewaartermijn

Matomo Analytics

Analytisch

Cuccibu maakt gebruik van Analytische
cookies van Matomo om de website te
verbeteren. Door Matomo te gebruiken,
verwerken we de gegevens in eigen beheer.
De verzamelde data worden in Nederland op
een versleutelde omgeving bewaard.
Matomo is daarnaast zo ingesteld dat het IPadres van de websitebezoeker automatisch
wordt geanonimiseerd: de laatste 9 cijfers
van het IP-adres worden niet opgeslagen of
getoond. Wanneer je browser is ingesteld om
niet gevolgd te worden zal Matomo geen
data verzamelen van je bezoek. Cuccibu
gebruikt cookies niet om bezoekers te
identificeren, maar uitsluitend om de website
te kunnen verbeteren.

Maximaal 1 jaar

Nederland
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YouTube
Google LLC, Amerika

Social
Media/videofunct
ionaliteit met nofollow-cookie

Wij gebruiken YouTube om video’s te kunnen
tonen op onze website. Hierbij plaatsen wij
een ‘no-follow-cookie’
Dit doen we om je toch de video te tonen,
maar zonder dat je voor advertentie- of
remarketingdoeleinden wordt gevolgd. Let
op: deze no-cookies instelling kan
overschreven worden als je op je Google
account bent ingelogd en je websites
bezoekt. Hier hebben wij geen invloed op.

Maximaal 1 jaar

Functioneel

Deze cookies maken noodzakelijke
functionaliteiten van de website mogelijk,
zoals het onthouden van de gekozen taal en
of er toestemming is gegevens voor cookies,
het tonen van de cookiebanner etc.

Maximaal 6 maanden

Privacyverklaring

Diversen:
First party cookies met strikt
functionele doeleinden.

In- en uitschakelen van cookies
In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je
ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van de browser. Let op:
veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.
Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld,
wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook
voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.
Raadpleeg hiervoor de handleiding van de browser.
Social media buttons
Op onze website maken wij gebruik van een social media button van LinkedIn. Dit is een linkje dat
jou brengt naar LinkedIn zodat je content kunt delen of ons kunt volgen. Voor meer informatie over
hoe het platform omgaat met jouw persoonsgegevens, lees de desbetreffende privacyverklaring:
LinkedIn (privacyverklaring)

Hoe komt Cuccibu aan uw persoonsgegevens?
De persoonsgegevens die Cuccibu verwerkt, worden verkregen van degenen die contact opnemen
met Cuccibu, opdrachtgevers, professionele relaties, sollicitanten en medewerkers.

Waarom heeft Cuccibu deze persoonsgegevens nodig?
Cuccibu heeft bovengenoemde persoonsgegevens nodig om je goed van dienst te kunnen zijn. Meer
specifiek verwerkt Cuccibu persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
1. voor het opnemen van contact met jou(w organisatie), indien gewenst;
2. voor de uitvoering van de (voorgenomen) overeenkomsten met opdrachtgevers;
3. voor het declareren van facturen;
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4.
5.
6.
7.

voor het onderhouden van contact met professionele relaties;
voor de uitvoering van een (mogelijke) arbeidsovereenkomst;
voor een correcte personeelsadministratie en loonadministratie;
voor de waarborging van de integriteit en veiligheid van de persoonsgegevens van jou en
anderen;
8. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Cuccibu;
9. voor informatieve en commerciële doeleinden.
Cuccibu zal jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, dan hierboven
beschreven.

Op basis van welke rechtsgronden verwerkt Cuccibu uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens mogen pas verwerkt worden als de verwerking wordt gebaseerd op één van de
zes grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Cuccibu beroept zich voor elk doeleinde minimaal op één
grondslag.

In een groot deel van de gevallen verwerkt
Cuccibu persoonsgegevens voor de uitvoering
van een overeenkomst of een voorgenomen
overeenkomst, art. 6 lid 1 sub b AVG. Hierbij
kan gedacht worden aan overeenkomst in
opdracht of een arbeidsovereenkomst.

In sommige gevallen verwerkt Cuccibu
persoonsgegevens om te kunnen voldoen
aan een wettelijke verplichting, art. 6 lid 1
sub b AVG. Zo wordt het BSN van de
medewerkers verwerkt vanwege een
wettelijke plicht die op de werkgever rust.

In het geval jouw persoonsgegevens worden
verwerkt om contact met u op te nemen, is de
verwerking noodzakelijk voor de behartiging van
het gerechtvaardigd belang van Cuccibu, art. 6 lid
1 sub f AVG. Het belang van Cuccibu om deze
persoonsgegevens te gebruiken is voor de goede
vervulling van onze diensten.
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In principe zal Cuccibu de verwerking van uw
persoonsgegevens niet op toestemming
baseren. In de situatie dat dit wel voorkomt,
heeft u te allen tijde het recht om jouw
toestemming in te trekken.

Op welke wijze gebruikt Cuccibu jouw persoonsgegevens?
Het is binnen Cuccibu algemeen bekend dat persoonsgegevens zorgvuldig en veilig worden
verwerkt. Cuccibu gebruikt jouw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de AVG en
andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien verwerkt Cuccibu alleen de
persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt. Correctheid en volledigheid van jouw
persoonsgegevens zijn voor ons van groot belang. Op die wijze worden jouw persoonsgegevens dan
ook opgeslagen. Bovendien worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een
geheimhoudingsplicht.

Aan wie verstrekt Cuccibu jouw persoonsgegevens?
Voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen Cuccibu worden sommige persoonsgegevens
gedeeld met een derde partij.
De persoonsgegevens van opdrachtgevers, relaties en medewerkers worden gedeeld met:
ñ de beheerder van een extern CRM-systeem
De persoonsgegevens van de medewerkers van Cuccibu worden onder andere gedeeld met:
ñ de externe salarisadministrateur
ñ de verzuimverzekeraar
ñ de Belastingdienst
Wanneer Cuccibu aan andere partijen de opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken (denk
aan de salarisadministrateur) en daarvoor uw persoonsgegevens deelt met deze verwerker, maakt
Cuccibu afspraken over de omgang met persoonsgegevens en eist de toepassing van
beveiligingsmaatregelen. Deze afspraken legt Cuccibu vast in een verwerkingsovereenkomst.

Hoe lang bewaart Cuccibu uw persoonsgegevens?
Cuccibu bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en
cookieverklaring genoemde doeleinden te kunnen bereiken.
In sommige gevallen is de bewaartermijn in de wet vastgelegd, dan is Cuccibu verplicht om de
persoonsgegevens te bewaren zolang de wet dat vereist. Een voorbeeld van een wettelijke
bewaartermijn is de financiële administratieplicht van 7 jaar.
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Hoe beschermt Cuccibu uw persoonsgegevens?
Cuccibu beschermt jouw persoonsgegevens door het nemen van beveiligingsmaatregelen tegen
ongeautoriseerde inzage, wijziging of vernietiging van jouw persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor
dat al onze beveiligingsmaatregelen regelmatig getest en aangescherpt worden.

Hoe weet u of Cuccibu uw persoonsgegevens verwerkt?
Cuccibu acht het van belang dat je geïnformeerd bent over de verwerking van jouw
persoonsgegevens en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. Aan de hand van dit
privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop Cuccibu met jouw persoonsgegevens omgaat.
Op het moment dat je persoonsgegevens verstrekt aan ons, zal Cuccibu je moeten informeren. Wij
zullen je per mail of via deze privacy- en cookieverklaring informeren over de verwerking van jouw
persoonsgegevens.
Wanneer Cuccibu jouw persoonsgegevens niet rechtstreeks van je ontvangt, zal Cuccibu je
informeren op het moment dat je persoonsgegevens voor het eerst door Cuccibu worden verwerkt.
Op het moment dat Cuccibu je eerder heeft geïnformeerd over deze verwerking, zal Cuccibu je niet
nogmaals informeren.

Welke rechten heeft u?
Cuccibu respecteert de rechten die jou toekomen met betrekking tot de bescherming jouw
persoonsgegevens.
Je kunt een beroep doen op de volgende rechten:
1. het recht op informatie:
Je hebt het recht om informatie verkrijgen van Cuccibu over het gebruik van jouw
persoonsgegevens en het doel waarvoor jouw persoonsgegevens gebruikt worden.
2. het recht op inzage:
Je heeft het recht om bij Cuccibu te informeren of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
Indien dat het geval is, heb je het recht op uitleg over welke persoonsgegevens en waarom
deze persoonsgegevens worden verwerkt. Ook heb je het recht op inzage en verkrijging van
een kopie van jouw persoonsgegevens.
3. het recht op rectificatie:
Als Cuccibu jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig heeft geregistreerd, heb je het recht
deze te laten corrigeren of aanvullen.
4. het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten wissen, tenzij Cuccibu de gegevens
nodig heeft voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor het behandelen van
geschillen.
5. het recht op beperking van jouw gegevensverwerking
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Je hebt het recht aan Cuccibu te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
De verwerking dient dan tijdelijk te worden stopgezet, totdat jouw verzoek is behandeld.
6. het recht op bezwaar:
Je hebt het recht om bezwaar aan te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.
7. het recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens:
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die je aan ons heeft verstrekt, te ontvangen,
maar ook om jouw persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere
organisatie.

Hoe kun je jouw rechten uitoefenen bij Cuccibu?
Om gebruik te maken van jouw rechten, kunt u een verzoek indienen bij Cuccibu. Dit verzoek kun je
per mail via info@cuccibu.nl indienen. Na ontvangst van jouw verzoek zal Cuccibu jouw identiteit
moeten vaststellen om zeker te zijn dat (de informatie over) de persoonsgegevens waar u om
verzoekt om uw persoon gaan. Nadat wij jouw identiteit hebben vastgesteld, zullen wij jouw verzoek
in behandeling nemen.
Uiterlijk vier weken nadat je het verzoek hebt ingediend, zal Cuccibu je informeren over de
voortgang van jouw verzoek. Cuccibu zal bij het behandelen van jouw verzoek eerst nagaan of
wettelijke uitzonderingen in de weg staan om aan jouw verzoek tegemoet te komen. Cuccibu zal in
haar reactie aangeven of en hoe aan jouw verzoek gevolg wordt gegeven, of niet en waarom.

Hoe kun je contact opnemen?
Voor vragen over jouw persoonsgegevens en voor het uitoefenen van jouw rechten, kun je per email contact opnemen via info@cuccibu.nl. Cuccibu helpt je graag!

Heeft u een klacht?
Heb je vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cuccibu of over deze
privacy- en cookieverklaring? Je kunt daarvoor gerust contact opnemen via info@cuccibu.nl.
Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacy- en cookieverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. Indien er wijzigingen zijn, worden
deze tijdig aan u bekendgemaakt via deze website. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het
laats geactualiseerd op 01 juni 2022. Door de veranderingen in de wet- en regelgeving zullen wij de
privacy- en cookieverklaring minimaal één keer in het jaar herzien.
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In een wereld die in toenemende mate digitaliseert, zorgt Cuccibu ervoor dat de onbegrensde mogelijkheden
van deze wereld worden benut op een verantwoorde en veilige manier. Cuccibu helpt organisaties met
vraagstukken op het vlak van informatiebeveiliging, privacy, cyber security en audit/compliance. Onze
professionals op deze gebieden hebben de achtergrond en ervaring om met creatieve en heldere oplossingen
iedere organisatie, groot of klein, te helpen!
www.cuccibu.nl
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