
 

Privacyverklaring GEOINSIG 

 

U leest hier de privacyverklaring van GEOINSIG. Deze is in duidelijke taal geschreven, want als het 

aan ons ligt mag er over privacy geen onduidelijkheid bestaan. GEOINSIG respecteert de privacy van 

haar klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk 

wordt behandeld. 

 

Doeleinden voor verwerking 

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor verschillende doeleinden. De verschillende 

doeleinden zijn de volgende: 

 

Nieuwsbrief 

Via de website van GEOINSIG kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij verwerken daarvoor 

uw naam en uw e-mailadres. 

 

Verkoop (klant) 

Wanneer u besluit gebruik te willen maken van de diensten van GEOINSIG dan verwerken wij in ons 

systeem uw naam, aanhef, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden 

verwerkt ten behoeve van het uitvoeren van de tussen ons gesloten overeenkomst.  

 

Verkoop (prospect / leads) 

Als u interesse heeft in de diensten van GEOINSIG dan kunt u op onze website, telefonisch of 

schriftelijk informatie opvragen, die wij u vervolgens per e-mail en/of per post toesturen. Wij vragen u 

daarvoor om uw naam en e-mailadres.  

 

Inkoop 

Wanneer wij materialen en/of software bij u inkopen dan verwerken wij in ons systeem uw naam, 

aanhef, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden verwerkt ten behoeve van het 

uitvoeren van de tussen ons gesloten overeenkomst.  

 

Financiële administratie 

GEOINSIG is wettelijk verplicht om wanneer zij u een factuur stuurt deze factuur te bewaren. 

Datzelfde geldt voor de met u gesloten overeenkomst. Ten behoeve van het opstellen van de 

overeenkomst en de factuur worden uw naam, aanhef en e-mailadres verwerkt.  

 

Contactformulier  

Wanneer u wilt dat GEOINSIG contact met u opneemt, kunt u op onze website het contactformulier 

invullen. Door het invullen van dat formulier verwerken wij uw naam en uw e-mailadres.  

 

Sollicitaties 

Wanneer u solliciteert bij GEOINSIG op een vacature of wanneer u een open sollicitatie stuurt, 

verwerken wij in het kader van de sollicitatieprocedure uw naam, uw adresgegevens, uw 

telefoonnummer en uw e-mailadres. Mocht u zelf in uw cv nog nadere persoonsgegevens vermelden 

(zoals uw geboortedatum of BSN), dan worden deze gegevens eveneens verwerkt.  

 

Camerabeelden  

GEOINSIG maakt bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruik van camerabeelden. O.a. voor 

het in kaart brengen van wegmarkering wordt gebruik gemaakt van camera-auto’s. Wij proberen te 

voorkomen dat u of uw nummerbord daarbij in beeld wordt gebracht. Indien dit onverhoopt toch 

gebeurt, worden om die reden uw persoonsgegevens verwerkt wat betekent dat voor die beelden de 

daaraan gekoppelde maximale bewaartermijn van 4 weken wordt gehanteerd.  



 

 

Rechtsgronden voor verwerking 

GEOINSIG verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van tussen u en haar gesloten 

overeenkomst(en), ten behoeve van een wettelijke verplichting, in het kader van de behartiging van 

gerechtvaardigde belangen en/of op grond van door u gegeven toestemming. In het hiernavolgende 

overzicht kunt u zien welke rechtsgrond welk doeleinde voor de verwerking van uw persoonsgegevens 

rechtvaardigt. 

 

 Doeleinde    Rechtsgrond 

- Nieuwsbrief    Toestemming 

- Verkoop (klant)    Uitvoering overeenkomst 

- Verkoop (marketing/leads)  Behartiging gerechtvaardigde belangen (marketing) 

- Inkoop      Uitvoering overeenkomst 

- Financiële administratie   Wettelijke plicht 

- Contactformulier   Toestemming 

- Sollicitaties    Toestemming 

- Camerabeelden   Behartiging gerechtvaardigde belangen  

 

Bewaartermijnen 

GEOINSIG hanteert de volgende bewaartermijnen: 

- Nieuwsbrief    Tot afmelding 

- Verkoop    5 jaar na laatste contact 

- Verkoop (prospect /leads)  5 jaar na laatste contact 

- Inkoop      5 jaar na laatste contact 

- Financiële administratie   7 jaar 

- Contactformulier   5 jaar na laatste contact 

- Sollicitaties    4 weken na beëindiging procedure, tenzij sollicitant is      

aangenomen 

- Camerabeelden   4 weken na opname, tenzij incident 

 

Persoonsgegevens delen met derden 

GEOINSIG verwerkt de hiervoor genoemde persoonsgegevens enkel voor haar eigen doeleinden. Wij 

maken bij de verwerking van uw persoonsgegevens geen gebruik van derden (verwerkers).  

 

Beveiliging 

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt en nemen passende, 

technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo zorgen wij 

ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens. 

 

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken  

GEOINSIG gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen 

inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 

hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in 

te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is 

opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

  



 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Als uw persoonsgegevens bij GEOINSIG bekend zijn, heeft u, na schriftelijk verzoek, de mogelijkheid 

uw persoonsgegevens in te zien. Indien het door GEOINSIG verstrekte overzicht onjuistheden bevat, 

kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw 

persoonsgegevens te verwijderen en kunt u de eventuele toestemming die u voor verwerking van uw 

persoonsgegevens gegeven heeft intrekken. Wanneer u niet benaderd wilt worden met informatie 

over onze diensten kunt u dat uiteraard ook aan ons laten weten. Uw verzoeken zullen wij zo snel 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken na ontvangst behandelen.  

 

U kunt uw verzoeken mailen naar info@geoinsig.nl of per post sturen aan onze functionaris 

gegevensbescherming: 

GEOINSIG B.V.  

T.a.v. privacy verantwoordelijke  

Handelstraat 2 

4143 HT Leerdam  

 

Indien u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en u komt met 

ons niet tot een oplossing, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u versturen naar: 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Postbus 93374 

2509 AJ  DEN HAAG 

 

Aanpassingen privacyverklaring 

Aangezien uw privacy bij GEOINSIG van groot belang is en de regelgeving continu in ontwikkeling is, 

behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen uiteraard 

ook op deze website worden gepubliceerd. 
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GEOINSIG is onderdeel van Track Line b.v.  
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