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Axilon B.V. en/of zij, die in haar opdracht werkzaamheden uitvoeren, zijn zich ervan bewust dat u moet 

kunnen vertrouwen op een zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens. In dit statement wordt 

beschreven welke gegevens wij verzamelen en waarom wij dat doen. 

Axilon B.V. respecteert de privacy van alle medewerkers en cliënten en zorgt er voor dat persoonlijke 

gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 

Dit statement is van toepassing op alle activiteiten van Axilon B.V. 

 

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten 

Wanneer u voor één van onze diensten wordt aangemeld, dan vragen we naar uw persoonsgegevens. 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen in beveiligde computersystemen en worden niet gebruikt voor marketing- of 

statische doeleinden en worden niet gecombineerd met eventuele andere gegevens. 

 

De rol van Axilon B.V.: verwerker/verantwoordelijke 

Axilon B.V. fungeert als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van: 

• de medewerkers 

• de cliënten 

Bepaalde delen van de gegevensverwerking worden door Axilon B.V. uitbesteed aan derden, die in 

opdracht van Axilon B.V. werkzaamheden verrichten. Aan deze partijen worden uitsluitend die 

persoonsgegevens verstrekt, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht(en). Met deze 

partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten of anderszins afspraken gemaakt. 

 

Geheimhouding 

Alle medewerkers en externe partijen, die toegang hebben tot de persoonsgegevens, zijn verplicht tot 

geheimhouding daarvan (behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht) en het 

treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan. 

 

  



Beveiliging 

Axilon B.V. heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen genomen om de 

persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking of verlies, onder andere: 

• het kantoorpand en de archiefruimte zijn niet vrij toegankelijk, uitsluitend met de juiste sleutel 

• toegang tot de computersystemen is alleen mogelijk middels persoonlijke gebruikersnamen en 

wachtwoorden 

• bevordering van de kennis van medewerkers over privacywetgeving 

• open deuren (sociale controle) 

 

Bewaartermijnen 

Axilon B.V. bewaart de persoonsgegevens zolang deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

diensten waarvoor deze verzameld zijn en houdt zich aan de hiervoor geldende wet- en regelgeving. 

 

Recht op inzage en/of correctie 

Cliënten en medewerkers kunnen Axilon B.V. op elk gewenst moment via het onderstaande formulier 

verzoeken om inzage in of correctie van de persoonsgegevens. 

 

Doeleinden 

Informatie wordt uitsluitend gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 

taken. 

 

Vragen en feedback 

Vragen, opmerkingen of klachten over dit statement of de manier waarop Axilon B.V. de 

persoonsgegevens verwerkt kunt u kenbaar maken bij de directie van Axilon B.V. Dit kan via het 

emailadres ‘info@axilon.nl’ of schriftelijk via Postbus 86, 7260 AB Ruurlo. 

  



Verzoek om inzage en/of correctie van persoonsgegevens 

 

 

Met dit formulier kunt u Axilon B.V. vragen om inzage te geven in de over u vastgelegde persoonlijke 

gegevens of de over u vastgelegde persoonlijke gegevens te corrigeren. 

Vul dit formulier a.u.b. volledig in en stuur het, na ondertekening, naar het volgende adres: 

Axilon B.V. 

T.a.v. De Directie 

Postbus 86 

7260 AB Ruurlo 

 

Dit verzoek betreft  

Ο inzage in de over u vastgelegde persoonlijke gegevens 

 

Ο correctie van de over u vastgelegde persoonlijke gegevens 

 

Uw naam  

 

Uw adres  

 

 

 

 

 

Uw telefoonnummer  

 

Uw e-mailadres  

 

Toelichting op dit verzoek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  

 

Ondertekening  

 

 

 


