PRIVACY-STATEMENT MIJNCONTRACT.NL
Algemeen
1.

Deze verklaring beschrijft het privacy beleid van MijnContract.nl B.V. (KvK nr.
70158703), kantoorhoudend in Den Haag aan de Laan van Nieuw-Oost-Indië 14
(hierna: MijnContract.nl). Voor vragen over privacy aangelegenheden kan contact
worden opgenomen met de privacy verantwoordelijke van MijnContract.nl, zijnde
René Bos.

2.

MijnContract.nl is een onderneming die een online tool (Platform) aanbiedt waarin
klanten (de Afnemers) hun contracten en overeenkomsten kunnen administreren
en beheren. MijnContract.nl treedt daarnaast op als intermediair tussen die
Afnemers en aanbieders van diensten en producten (de Leveranciers) om het
sluiten van nieuwe en/of vervangende overeenkomsten mogelijk te maken.

3.

In de relatie Afnemer – MijnContract.nl is MijnContract.nl verwerker in de zin van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is een individuele
Afnemer verwerkingsverantwoordelijke.

4.

Het Platform van MijnContract.nl is erop gericht om:
a. een Afnemer al zijn contracten en overeenkomsten op één locatie en op een
efficiënte manier te beheren, inclusief een herinneringsfunctie voor belangrijke
data en termijnen, zoals opzeggingstermijnen.
b. aan Afnemers tegen het einde van de looptijd van een overeenkomst een
passende – veelal scherpere – aanbieding van een Leverancier van een
gelijkwaardige dienst of product te kunnen doen.

5.

In het Platform verwerkt Afnemer ten hoogste de volgende persoonsgegevens:
- Als Afnemer een rechtspersoon of een personenvennootschap is: de volledige
naam van de contactpersoon en eventueel het rechtstreekse e-mailadres en
rechtstreeks telefoonnummer van de contactpersoon.
- Als Afnemer een natuurlijk persoon is: volledige naam, adres, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer en eventueel volledige naam van de
contactpersoon van de Afnemer en eventueel het rechtstreekse e-mailadres en
telefoonnummer van die contactpersoon. Daarnaast kunnen onder
omstandigheden specifieke gegevens uit een in het Platform beheerde
overeenkomst, zoals klantnummer, verbruiksgegevens en tarieven als
persoonsgegevens worden aangemerkt.
- Indien de wederpartij in een overeenkomst met Afnemer een natuurlijk persoon

is kunnen – desgewenst – de naam van die wederpartij, e-mailadres en eventueel
telefoonnummer worden verwerkt.
- Indien Afnemer ervoor kiest het betreffende contract of ander document te
uploaden, verwerkt MijnContract.nl eveneens de persoonsgegevens die in dat
contract of document zijn opgenomen.
Rechtmatige grondslag en bewaartermijnen
6.

Afnemer dient voor de verwerking van persoonsgegevens van contactpersonen
van Afnemers over een rechtmatige verwerkingsgrondslag te beschikken. In de
regel zal die grondslag toestemming zijn, als bedoeld in art. 6 lid 1 sub a AVG.
Voor de verwerking van persoonsgegevens van een Wederpartij zal gewoonlijk in
elk geval een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub f AVG de
rechtmatige grondslag zijn.

7.

Mijnconctract.nl verstrekt persoonsgegevens alleen aan een Leveranciers met
toestemming van de Afnemer, doordat Afnemer bij het invoeren van een
overeenkomst bij de vraag “Ja, ik ontvang graag een aanbieding wanneer mijn
contract bijna afloopt.” toestemming verleent om de gegevens aan Leveranciers
te verstrekken. De Leverancier ontvangt in dat geval alle gegevens, waaronder
een eventueel ge-upload contract, die op de betreffende dienst of het product
zien.

8.

MijnContract.nl bewaart persoonsgegevens die zij ontvangt, zolang als de
overeenkomst met Afnemer duurt. Als de overeenkomst met Afnemer eindigt
wordt het account inactief gemaakt. Om uit te sluiten dat een Afnemer een
overeenkomst onbedoeld laat aflopen en alle beheerde overeenkomsten verliest,
bewaart MijnContract.nl de opgeslagen gegevens nog gedurende drie maanden,
in welk periode Afnemer om her-activatie van het account kan vragen.

9.

Als een Afnemer een overeenkomst zelf verwijdert uit het Platform, dan is de
overeenkomst definitief en onherstelbaar verwijderd. MijnContract.nl bewaart in
die situatie dus geen gegevens over die overeenkomst, anders dan in een backup totdat die back-up is overschreven.

10.

MijnContract.nl heeft in haar algemene voorwaarden verwerkersovereenkomst
bepalingen als bedoeld in artikel 28 AVG opgenomen, welke algemene
voorwaarden op de overeenkomsten met Afnemers van toepassing zijn. Die
verwerkersovereenkomst voldoet – net als de subverwerkersovereenkomst – aan
de AVG.

11.

MijnContract.nl heeft met elk Leverancier een subverwerkersovereenkomst
gesloten.
Beveiliging

12.

MijnContract.nl heeft, rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende
risico's voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen, om een op het risico afgestemd
beveiligingsniveau te waarborgen.

13.

MijnContract.nl staat er niet voor in dat de getroffen maatregelen onder alle
omstandigheden doeltreffend zijn. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een
beveiligingsincident, dan informeert MijnContract.nl haar opdrachtgevers zonder
onredelijke vertraging hierover.

