
Persoonsgegevens en privacy 
1. PDE verzamelt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor de levering van haar 

diensten en goederen en de uitoefening van haar bedrijfsvoering. De verzamelde gegevens 
worden slechts verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming en de 
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. De Cliënt verstrekt de door 
PDE gevraagde gegevens en  geeft toestemming om zijn gegevens te verwerken en te 
gebruiken ten behoeve van de (administratie) bestanden die PDE aanlegt in het kader van 
haar dienstverlening en facturering.  

2. De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel: 
a. het aanbieden en uitvoeren van diensten; 
b. het beheren van een financiële administratie en het factureringsproces waaronder 

begrepen incasso, klachtbehandelingen het verstrekken van gegevens aan derden 
ten behoeve van het innen van vorderingen; 

c. het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verstrekken van informatie aan 
bevoegde autoriteiten. 

3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering of 
verplicht door wettelijke voorschriften of bevoegde autoriteiten. 

4. Technisch en organisatorische maatregelen zullen door PDE worden getroffen om de 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere poging van onrechtmatige 
verwerking, daarbij rekening houdende met de stand van de techniek en de aard van de 
verwerking. PDE staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden 
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de overeenkomst 
ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan het niveau dat, gelet op de stand van de techniek, 
de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, 
niet onredelijk is. 

5. De Cliënt is verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de gegevens die in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst met PDE worden verwerkt. De Cliënt vrijwaart PDE voor elke 
vordering van een derde die verband houdt met beweerde onrechtmatigheid van de 
verwerking van die gegevens door de Cliënt (en/of PDE), en vrijwaart PDE tegen alle schade 
en kosten die daar voor PDE uit voortvloeien, inclusief interne kosten, alle kosten van 
juridische bijstand en aan derden uit te keren schadevergoedingen. 

 
Personal data and privacy  

1. PDE collects no more personal data than is necessary for the provision of the services, goods 
and its operations. The data collected is processed in accordance with the General Data 
Protection Regulation and the Dutch General Data Protection Regulation (Implementation) 
Act (Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming). The customer submits 
the personal data as requested by the PDE and gives permission to process and use the 
customer’s data for the administration databases that PDE creates within the context of its 
services.  

2. The purposes of the personal data processing are:  
a. to offer and perform services and to deliver goods;  
b. to keep financial records and manage the invoicing process, including collection, 

complaints handling and the provision of information to third parties for debt 
collection;  

c. to comply with statutory obligations, such as the provision of information to 
competent authorities. 

3. Personal data will not be kept any longer than is necessary for the operations or required by 
statutory provisions or competent authorities.  

4. PDE will implement technical and organizational measures to protect the personal data 
against loss or any other attempted unlawful processing, taking into account the state of the 
art and the nature of the processing. PDE does not guarantee that the information security 



will be effective under all circumstances. If any security expressly described in the agreement 
is not implemented, the security will be at the level that is not unreasonable in view of the 
state of the art, the sensitivity of the data and the costs associated with the security 
measures to be taken. 

5. The Customer is responsible for legality of the data processed using a PDE service. The 
Customer indemnifies PDE against any claim by a third party connected with the alleged 
unlawfulness of the processing of that data by the Customer(and/or PDE), and indemnifies 
PDE against all loss, damage and costs ensuing for PDE, including internal costs, all costs of 
legal assistance and compensation payable to third parties. 

 
 


