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PRIVACYVERKLARING INTERNATIONAL SECURITY PARTNERS B.V. 

 

International Security Partners B.V. levert in opdracht van haar klanten diverse diensten. Om de 

werkzaamheden die hierbij horen uit te kunnen voeren verwerken wij persoonsgegevens. Wij 

hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en de beveiliging 

daarvan. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen en 

gebruiken, met welk doel wij dit doen en wat uw rechten zijn.  

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de hiervoor geldende wettelijke 

eisen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Wij verwerken uw persoonsgegevens ten behoeven van onderstaande werkzaamheden:  

- Uitvoering van screening en fraude onderzoek; 
- Advisering betreffende fraudepreventie, cybersecurity en persoonlijke veiligheid; 
- Analysering van bezoek- en klikgedrag op de website om de werking van onze website te 

kunnen verbeteren en nog beter aan uw wensen te kunnen aanpassen. 
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Mogelijk verwerkt International Security Partners B.V. tevens verschillende bijzondere en/of 
gevoelige persoonsgegevens van u en/of uw gezinsleden. Indien dit het geval is gaat het om 
gegevens die door u ter beschikking zijn gesteld met als doel het kunnen leveren van de 
overeengekomen diensten. Hierbij gaat het om de volgende gegevens: 

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar; 
- Burgerservicenummers. 

 
Bewaartermijn van persoonsgegevens 
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te 
kunnen bereiken. Wanneer de dienstverlening beëindigd wordt, zullen uw gegevens nog voor de 
duur van maximaal zes maanden worden bewaard in verband met administratieve doeleinden.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 

International Security Partners B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Deze derden werken uitsluitend in onze opdracht en mogen uw gegevens alleen in het 

kader van onze opdracht gebruiken. International Security Partners B.V. zal de door u verstrekte 

gegevens niet verstrekken aan andere partijen indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, 

tenzij wij dit wettelijk verplicht zijn.  

In geval u onderwerp bent van onze screeningsprocedure verstrekken wij, afhankelijk van het 
screeningsniveau en indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, gegevens aan Economic Data 
Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw 
kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en 
contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw 
persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/. 
 

https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/
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Beveiliging van persoonsgegevens 
International Security Partners B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. 
Daarom worden passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Uw rechten 
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om een verzoek bij ons in te dienen om een export van uw data te 
ontvangen. Wanneer u uw gegevens wilt inzien of laten verwijderen, kunt u via onze 
contactgegevens hiervoor een verzoek indienen. Onze contactgegevens zijn weergegeven onderaan 
deze privacyverklaring. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen we 
u in dat geval vragen een kopie van uw legitimatiebewijs mee te zenden. Wij reageren zo snel 
mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Op grond van de privacywet heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door International Security 
Partners B.V. Via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons, kunt u contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.   
 
Contactgegevens 
Voor vragen naar aanleiding van dit document kunt u hiervoor contact met ons opnemen via: 
- het telefoonnummer 0320-284141 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur); 

of 
- Per email via info@ispbv.nl. 
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