PRIVACYVERKLARING
Van Dongen Schmetz Consultancy (hierna te noemen DSC), gevestigd aan Hondelink 141 7482 KR Haaksbergen,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die DSC verwerkt
DSC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van DSC en/of omdat u deze zelf
aan DSC verstrekt. DSC verwerkt de volgende persoonsgegevens: voorletters en achternaam, adresgegevens,
telefoonnummer en e-mailadres. Het betreft uitsluitend de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden
van de diensten van DSC en/of om contact met u op te nemen.
Met welk doel verwerkt DSC persoonsgegevens
DSC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
het, op uw verzoek, uitbrengen van een offerte of u anderszins gevraagde informatie te kunnen toesturen;
het opstellen van een overeenkomst als u diensten bij DSC afneemt;
het factureren van door u bij DSC afgenomen diensten;
u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
het bijhouden van een contactpersonenbestand, uitsluitend voor eigen gebruik.
Wat gebeurt er niet met uw gegevens
Uw gegevens worden niet verkocht aan anderen. Via de website van DSC worden geen gegevens van bezoekers
opgeslagen. DSC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Uw gegevens worden niet gebruikt om
bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
DSC stuurt ook geen nieuwsbrieven of andere ongevraagde marketinguitingen.
Delen van persoonsgegevens met derden
DSC verstrekt alleen gegevens aan derden als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met
u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals aan de Belastingdienst bij een eventuele boekencontrole.
Hoe lang DSC persoonsgegevens bewaart
DSC bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Tenzij DSC op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moet bewaren. Zo is DSC, net
als iedere andere ondernemer, wettelijk verplicht de administratie, en dus ook facturen met adresgegevens, 7
jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen, laat u dit dan aan DSC weten. U kunt een verzoek daartoe sturen naar info@vandongenschmetz.nl. Mocht u er aanleiding toe zien, dan kunt u bezwaar maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens of kunt u een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
laatste kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe DSC persoonsgegevens beveiligt
DSC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met M.M.
van Dongen-Schmetz, eigenaar DSC. Dat kan via onderstaande contactgegevens.
Van Dongen Schmetz Consultancy
Hondelink 141
7482 KR Haaksbergen
info@vandongenschmetz.nl
+31 616769357

