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Privacy statement dpo2 
Dpo2 maakt gebruik van persoonsgegevens bij de uitvoering van haar dienstverlening. De door dpo2 geregistreerde 
persoonsgegevens worden met zorg behandeld en dpo2 registreert enkel noodzakelijk persoonsgegevens (dataminima-
lisatie).  

Dpo2 neemt uw privacy serieus. Daarom houdt dpo2 zich aan de volgende uitgangspunten voor gegevensbescherming:  
• dpo2 verwerkt persoonsgegevens op rechtmatige wijze;
• dpo2 is transparant over alle gegevensverwerking;
• dpo2 vraagt indien vereist vooraf uw toestemming;
• dpo2 respecteert uw recht op inzage, correctie en verwijdering;
• dpo2 beveiligt uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens? 
Dpo2 verleent P&O diensten aan organisaties en individuen. Voor een goede uitvoering van de P&O diensten zoals ver-
zuimbegeleiding, salarisverwerking, werving & selectie en P&O dienstverlening, registreert dpo2 persoonsgegevens van 
zakelijke relaties, medewerkers van klanten, sollicitanten en cliënten.  

Doorgifte van persoonsgegevens 
In bepaalde situaties deelt dpo2 persoonsgegevens op een need-to-know basis met derden zoals:

• Opdrachtgevers: Het is noodzakelijk om met opdrachtgevers persoonsgegevens te delen in verband met de over-
eenkomst omtrent de dienst die zij afnemen van dpo2.

• Leveranciers: Bedrijfsartsen, verzekeraars, UWV en andere uitvoerders die als onderdeel van de uitvoering van de 
dienstverlening over gegevens moeten beschikken.

• Bevoegde autoriteiten: dpo2 maakt persoonsgegevens bekend aan autoriteiten belast met wetshandhaving en 
andere overheidsinstanties, voor zover wettelijk vereist of strikt noodzakelijk voor de preventie, opsporing of ver-
volging van strafbare feiten en fraude.

Hoe lang bewaart dpo2 mijn gegevens? 
Dpo2 bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld 
en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Periodiek toetst dpo2 haar systemen om te bepalen welke 
data verwijderd worden om aan de maximale bewaartermijn te voldoen. Dpo2 bewaart gegevens in geaggregeerde, niet 
herleidbare vorm voor statistische doeleinden.  

Recht op inzage, correctie, verwijderen en bezwaar 
Dpo2 verwerkt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, streeft naar een minimale opslag van 
persoonsgegevens en beperkt de registratie tot datgene dat voor de dienstverlening relevant is. Desondanks willen wij 
u graag wijzen op uw rechten waarmee u het heft in eigen handen kunt nemen als het gaat om de verwerking van uw 
persoonsgegevens.
U heeft het recht van inzage door dpo2 een opgave te vragen van de persoonsgegevens die dpo2 van u verwerkt. Bevat 
het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u (schriftelijk) om correctie of 
verwijdering van de gegevens verzoeken.

Dataportabiliteit
U heeft recht op overdracht van persoonsgegevens wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens berust op 
toestemming of noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waar u betrokken in bent. Dpo2 levert deze 
gegevens in een digitaal gangbaar en geordend format aan.
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Vragen en klachten
Wanneer u vragen heeft over de manier waarop dpo2 met uw persoonsgegevens omgaat of wanneer u een klacht 
wilt indienen, kunt u een bericht sturen naar privacy@dpo2.nl of u stuurt een brief naar Hoevenweg 15A 5652 AW te 
Eindhoven.
Een aanvraag tot het uitvoeren van een van uw rechten zal dpo2 redelijkerwijs binnen vier weken afhandelen. Daarbij 
kunnen wij verzoeken u zich te identificeren, bijvoorbeeld door middel van het overleggen van een kopie van een gel-
dig identiteitsbewijs. Binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen 
voldoen.
Dpo2 heeft het recht om het privacy statement aan te passen. Daarom is het raadzaam om regelmatig het privacy 
statement na te lezen als uw gegevens bij dpo2 geregistreerd staan.

Cookies
Onze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door een browser worden opge-
slagen op uw computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe u onze website gebruikt, om rapporten 
over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten 
en het internetgebruik. Deze website maakt gebruik van onderstaande type cookies.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld uw 
taalinstelling zodat u deze niet na elk bezoek opnieuw hoeft in te stellen.

Analytische cookies
Meten is weten. Analytische cookies helpen ons de website te verbeteren. Dankzij het gebruik van Analytische cookies 
kan dpo2 haar website verder optimaliseren en beter laten aansluiten op de wensen van bezoekers. Dpo2 gebruikt 
hiervoor de Google analytics cookie. Met deze cookie houden we bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe ef-
fectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Het doel is om deze informatie te gebruiken 
bij het optimaliseren van onze dienstverlening en onze website. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en totalen 
waarbij de identiteit van de bezoeker niet van belang is. De aldus verkregen informatie wordt, exclusief het adres van 
uw computer (IP-adres) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google 
voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om zo rapporten over de website 
aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te 
kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google analytics is geïmplementeerd volgens de richtlijnen en het stappenplan van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de browser opnieuw instellen 
om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit is echter niet raadzaam 
om te doen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op websites niet correct functioneren als cookies zijn 
uitgeschakeld in uw browser.

Eindhoven, 
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