
INTEGRITEITSBELEID 

 

Pausit AB ("Het bedrijf"), huisstijlnummer 556690-8132 Älvtomtagatan 12, 703 42  Örebro beschermt 

de persoonlijke integriteit en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens correct worden verwerkt, dat 

wil zeggen alleen voor voorgenomen doeleinden en beschermd tegen ongeoorloofde toegang. Alle 

verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

 

1. Pausit-software 

Pausit-software verzamelt gebruiksgegevens op de eigen computer van de gelicentieerde gebruiker, 

waar deze lokaal wordt opgeslagen. Het doel van deze gegevens is om de gebruiker in staat te stellen 

zijn eigen voortgang bij te houden. Het bedrijf heeft geen toegang tot deze gegevens. 

De persoonsgegevens die centraal door het Bedrijf worden verwerkt, hebben tot doel financiële, 

ondersteunings- en licentiezaken in te vullen: Voor rechtspersonen wordt contactgegevens over de 

contactpersoon(s) van de organisatie opgeslagen en voor particuliere klanten worden namen, 

burgerservicenummers en contactgegevens opgeslagen. 

Gegevens die versleuteld via het internet worden verzonden, zijn licentiegerelateerd en alleen voor 

het beheer van het unieke abonnement en bevatten geen persoonlijke gegevens. 

 

2. Verzameling van persoonsgegevens in contacten met ons 

Wanneer u ons een e-mail stuurt of onze contactformulieren op de website gebruikt, bewaren we 

uw contactgegevens met het oog op het invullen van onze dialoog en bewaren we uw gegevens, 

zoals e-mailadres en mogelijk telefoonnummer totdat het doel van onze dialoog is bereikt en 

maximaal een jaar daarna. 

Wanneer u een offerte heeft aangevraagd bij het bedrijf en nog geen klant bent, wordt de offerte 

gedurende twee jaar opgeslagen samen met contactgegevens voor de persoon die de offerte heeft 

aangevraagd. Het opgegeven e-mailadres zal waarschijnlijk nieuwsbrieven van ons ontvangen met 

het oog op de verspreiding van kennis over het bedrijf en zijn producten. Afmelden is mogelijk in elke 

nieuwsbrief. 

 

3. Opslag van persoonsgegevens wanneer u klant bent van ons en tijd daarna 

Wanneer u een licentieovereenkomst met ons hebt gesloten, slaan we persoonsgegevens op in 

overeenstemming met punt 1 hierboven. 

Als uw overeenkomst wordt beëindigd, bewaren we persoonlijke gegevens om personen maximaal 

drie jaar te contacteren om te voldoen aan garantie- en klachtenzaken en om relevante producten op 

de markt te kunnen brengen. 

U kan op elk moment verzoeken dat de marketing wordt beëindigd door contact met ons op te 

nemen. 



 

 

4. Ontvangers van gegevens, assistenten van persoonsgegevens 

4.1 Dienstverleners en wederverkopers 

We delen persoonlijke informatie over onze klanten met onze resellers. We kunnen uw persoonlijke 

gegevens ook delen met bedrijven die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld om nieuwsbrieven te 

verwerken of bepaalde systemen te leveren. Deze bedrijven mogen uw persoonsgegevens alleen 

verwerken in overeenstemming met onze uitdrukkelijke instructies en mogen uw gegevens niet voor 

andere doeleinden gebruiken. Het staat geschreven in overeenkomsten met onze dienstverleners. 

 

4.2 Andere ontvangers 

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere ontvangers, bijvoorbeeld autoriteiten, 

indien dit wettelijk verplicht is. 

Als ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verkocht of geïntegreerd met een ander bedrijf, kunnen 

uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs, potentiële kopers en hun 

adviseurs en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf met het oog op de 

voltooiing van de oorspronkelijke overeenkomst. 

 

5. Gebruik van cookies 

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren en 

om u als bezoeker toegang te geven tot bepaalde functionaliteit. Er kunnen ook "third-party" cookies 

zijn voor het verzamelen van algemene statistieken en het targeten van onze marketing. Onze 

cookies slaan geen informatie op, zoals namen en persoonlijke informatie. 

Cookies uitschakelen 

Als u het gebruik van bijvoorbeeld cookies van derden op onze website niet accepteert, u uw 

instellingen in de browser wijzigen zodat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen. We 

verwijzen naar de gebruikershandleiding van uw browser voor verdere instructies. Houd er rekening 

mee dat sommige functies mogelijk niet goed werken als u het gebruik van cookies volledig 

uitschakelt. 

 

6. Uw rechten 

U heeft het recht om toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens aan te vragen bij het bedrijf. 

U hebt in bepaalde gevallen ook het recht om een beperking van de verwerking aan te vragen die u 

betreft, om bezwaar te maken tegen de verwerking en om bepaalde informatie te laten verwijderen. 

U hebt ook het recht om de persoonlijke informatie te verkrijgen die u betreft en die u aan het 

bedrijf hebt verstrekt. 

 



Contactgegevens: Als u vragen heeft over onze omgang met persoonsgegevens of uw rechten wilt 

uitoefenen, bent u van harte welkom om ons te mailen op info@pausit.nl 

mailto:info@pausit.nl

