
Privacyverklaring 
  
Uw privacy 
EthXCom hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens worden door ons dan ook altijd vertrouwelijk en met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
Dat betekent dat wij: 

• Alleen persoonsgegevens verwerken als daar een rechtmatige grondslag voor is, 
bijvoorbeeld toestemming of de uitvoering van een overeenkomst. Wij zijn 
transparant over welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en 
hoe dat gebeurt. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens 
uitvragen en via deze privacyverklaring (“rechtmatigheid, behoorlijkheid en 
transparantie”); 

• Persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wij verwerken vervolgens de gegevens 
niet verder op een met het doel onverenigbare wijze (“doelbinding”); 

• Persoonsgegevens alleen verwerken als zij voor het doel toereikend en ter zake 
dienend zijn. Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor het 
doel (“minimale gegevensverwerking”); 

• Er voor zorgen dat persoonsgegevens correct zijn en, als dat nodig is, worden 
geactualiseerd (“juistheid”); 

• Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel van de 
verwerking. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan worden deze 
vernietigd of gewist (“opslagbeperking”); 

• Passende maatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens 
goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven (“integriteit en vertrouwelijkheid”). 

In deze privacyverklaring geven wij beknopt aan welke persoonsgegevens EthXCom 
verwerkt, welke maatregelen wij nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en welke 
rechten u heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Verwerking van persoonsgegevens 
Voor de uitvoering van onze dienstverlening verwerken wij privacygevoelige informatie, ook 
wel persoonsgegevens genoemd. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken 
doordat u gegevens achterlaat op onze website of gebruik maakt van onze platform 
diensten. Ook kan het zo zijn dat wij uw persoonsgegevens verwerken, omdat wij deze in het 
kader van een adviesopdracht, risicoanalyse, onderzoek of training hebben verkregen. 
EthXCom verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij 
ons bekend zijn (geworden): 

• Naam, adres en woonplaats; 
• Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres; 
• Gegevens die betrekking hebben op uw persoon, het bedrijf waar u werkzaam bent 

en functie en overige informatie die u zelf (uit eigener beweging) aan ons verstrekt. 
Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld 
financiële informatie of strafrechtelijke gegevens. 
 
Doel en grondslag gegevensverwerking 



EthXCom verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
• Advisering op het gebied van risicobeheersing, compliance, integriteit en ethiek; 
• Advisering op het gebied van fraudepreventie; 
• Advisering op het gebied van gegevensbescherming; 
• Het screenen van bedrijven en personen; 
• Het uitvoeren van compliance onderzoeken; 
• Het ondersteunen van personen en organisaties in het kader van 

vertrouwenspersoonswerk, klokkenluidersregeling en helpdesk integriteit; 
• Het uitvoeren van onderzoeken, analyses, audits en monitoring; 
• Het geven van trainingen; 
• Het contacteren van klanten en relaties indien dit nodig is om onze dienstverlening 

uit te kunnen voeren; 
• Het verzenden van nieuwsbrieven, marketinguitingen en/of andere 

bedrijfsinformatie; 
• Het analyseren van bezoekersgedrag op onze website om daarmee de website te 

kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te kunnen 
stemmen op bezoekersvoorkeuren; 

• Het vastleggen en afhandelen van contractuele rechten en verplichtingen, zoals 
administratie, facturering en betalingen. 

EthXCom verwerkt tevens persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen vermeld in de 
AVG. 
 
Verstrekking aan derden 
EthXCom gaat strikt vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en deze zullen dan ook niet 
aan derden worden uitgeleend, verhuurd of verkocht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens 
uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is gezien de eerder benoemde doeleinden. In 
sommige gevallen kunnen wij bij de uitvoering van onze dienstverlening derde partijen 
inschakelen die in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden 
uitvoeren, waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
Verder zullen wij uw persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 
wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het mogelijk dat wij gegevens verstrekken in 
gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of 
een gerechtelijk vonnis. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 
 
Verwerkersovereenkomst 
Met derde partijen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van EthXCom, sluiten wij 
een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
uw gegevens te waarborgen. EthXCom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
 
Bewaartermijnen 
EthXCom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 



EthXCom neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende 
technische en operationele maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat eisen wij ook 
van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Indien u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
direct contact met ons op. 
 
Constatering van een datalek 
In geval van het ontdekken van een datalek zal EthXCom  handelen conform de AVG en de 
uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. EthXCom zal daarnaast de 
opdrachtgever en, indien er sprake is van een hoog privacyrisico, betrokkenen onverwijld in 
kennis stellen van de feitelijke situatie en passende maatregelen nemen. 
 
Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u ook privacyrechten. Uiteraard 
respecteren wij die. Zo heeft u met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens 
het recht: 

• Op inzage (artikel 15 AVG); 
• Op rectificatie (artikel 16 AVG); 
• Op gegevenswissing / vergetelheid (artikel 17 AVG); 
• Op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG); 
• Op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG); 
• Om bezwaar te maken (artikel 21 AVG); 
• Om een klacht in te dienen (artikel 77 AVG). 

Als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u een verzoek sturen 
naar: info@ethxcom.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is 
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. 
Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te 
maken. Dit ter bescherming van uw privacy. EthXCom zal zo snel mogelijk, maar binnen twee 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
Vragen, opmerkingen of klachten 
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens 
door EthXCom, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@ethxcom.com.  
 
Wijzigingen 
EthXCom kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of 
wijzigingen aanbrengen in haar privacy beleid. Het meest actuele privacy beleid is te allen 
tijde in te zien op de website van het EthXCom. 
 
Deze versie is in werking getreden op 22 september 2021. 
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