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Bijlage 3 – Verwerking persoonsgegevens leveranciers
Leveranciersgegevens
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van leveranciers?
We hebben informatie over onze leveranciers nodig om ervoor te zorgen dat de zaken soepel verlopen.
We hebben contactgegevens van relevante personen binnen uw organisatie nodig zodat we met u
kunnen communiceren, zoals namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Tevens hebben we andere
informatie van u nodig, zoals uw bankgegevens, zodat we u kunnen betalen voor de diensten die u
verleent (indien dit onderdeel is van de contractuele overeenkomsten tussen ons). Het is mogelijk dat
we tevens aanvullende informatie opslaan die iemand binnen uw organisatie met ons gedeeld heeft;
wij doen dat alleen indien dit relevant is voor het onderhouden van de leveranciersrelatie.
Hoe verzamelen wij persoonsgegevens van leveranciers?
We verzamelen uw persoonsgegevens tijdens onze samenwerking.
Waarvoor hebben wij de persoonsgegevens van leveranciers nodig?
De belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonsgegevens is ervoor te zorgen dat de contractueel overeengekomen afspraken tussen ons correct kunnen worden nagekomen zodat de relatie
soepel verloopt.
Rechtsgrond voor het verwerken van gegevens van leveranciers
We gebruiken en slaan de persoonsgegevens van individuele personen binnen uw organisatie op, onder de rechtsgrond van het uitvoeren van de overeenkomst om het ontvangen van uw diensten als
een van onze leveranciers te faciliteren.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
De persoonsgegevens van leveranciers zullen wij verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn voor het
leveren of afnemen van een service of dienst, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze
langer te bewaren. We bewaren gevoelige gegevens niet langer dan in redelijkheid nodig is.

Hetgeen hiervoor opgemerkt in het Privacy Statement geldt onverminderd voor Personeel, tenzij
daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Inashco wijst in dat kader specifiek op hetgeen vermeld staat
ten aanzien van de rechten omtrent verwerking van de persoonsgegevens.

