
Het privacybeleid van Redhead Technology B.V. is van toepassing op al onze activiteiten in het kader van de uitvoering van onze werkzaamheden. Wij respecteren 

uw privacy en hieronder kunt u lezen welke gegevens wij van u registreren en waarom wij dat doen.

Welke gegevens registreren wij? 

Bedrijfsnaam Wij willen graag weten met welk bedrijf wij zaken doen, vandaar dat wij dit vastleggen. 

Voor- en 
achternaam 

Wij willen graag weten met wie wij het genoegen hebben, vandaar dat wij dit vastleggen. 

Adres, postcode, 
plaats, land en 
eventueel ook 
postbus 

Wanneer wij ter plekke ondersteuning moeten leveren, dienen wij het adres te weten waar wij naartoe moeten. Eveneens dienen wij deze 
gegevens op de factuur te plaatsen. 

Telefoonnummer Wij nemen graag contact met u op wanneer dit nodig is en dit kan zowel per e-mail als per telefoon. 

Faxnummer Indien u nog over een fax beschikt en eventueel daarop belangrijke berichten ontvangt, registreren wij uw faxnummer. 

E-mailadres Wij nemen graag contact met u op wanneer dit nodig is en dit kan zowel per e-mail als per telefoon. 

BTW-nummer Voor de belastingdienst dienen wij te registreren wat het BTW-nummer is van het bedrijf waar wij zaken mee doen 

KvK-nummer Wij dienen altijd te kunnen controleren of het bedrijf waarmee wij zaken doen ook daadwerkelijk ingeschreven staat bij de Kamer van 
Koophandel, vandaar dat wij dit nummer in ons systeem opslaan. 

Bankrekening In het geval u een automatische incasso heeft afgegeven registeren wij uw bankrekeningnummer zodat wij het geld van de juiste 
rekening incasseren. 

BIC In het geval u een automatische incasso heeft afgegeven en u een bankrekening in het buitenland heeft, registeren wij ook het BIC 
nummer. Anders kunnen wij geen juiste incasso uitvoeren. 

BTW belast Wij registreren of uw bedrijf met BTW is belast om de juiste facturen te kunnen maken. 

Betalingstermijn Het betalingstermijn wat is afgesproken en wij hanteren dienen wij te registreren zodat dit niet verkeerd kan gaan. 

Website Om u eventueel via het internet te kunnen vinden registreren wij uw website. 

Licentie-informatie Wanneer u bij ons een licentie heeft aangeschaft van een bepaald product, registreren wij deze licentie-informatie om te voorkomen dat 
het niet meer te gebruiken is wanneer u zelf de licentie bent kwijtgeraakt. 

ICT informatie Wij registreren bepaalde ICT gerelateerd informatie, noodzakelijk voor goed beheer. Hiervoor wordt ten allen tijde separaat een  
verwerkersovereenkomst opgesteld en getekend door zowel uw bedrijf als door ons. 

Opslag van de 
gegevens 

De gegevens zullen worden opgeslagen zolang u klant bent en 7 jaar nadat u de samenwerking met ons verbreekt of bij verzoek door 
uzelf. 

U kunt ten alle tijden inzage of wijziging en verwijdering vragen van de van u geregistreerde gegevens. U kunt daarvoor een verzoek richten aan ons per post 
aan  Redhead Technology B.V. Verrijn Stuartlaan 21 2288EK Rijswijk of per mail op privacy@redhead.nl


