PRIVACYVERKLARING SCALE ADVIES
Artikel 1. Bedrijfsgegevens
De B.V. Scale Advies, gevestigd te (5121 ML) Rijen aan de Ericssonstraat 2 vertegenwoordigd door
Jeroen Zijlmans.
Artikel 2. Persoonsgegevens
Scale Advies verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die
Scale Advies verwerkt:
•

Voor- en achternaam;

•

Geboortedatum;

•

Adresgegevens;

•

Telefoonnummer;

•

E-Mailadres;

•

CV en motivatiebrief

Artikel 3. Bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens
Scale Advies verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens wanneer er gebruik gemaakt wordt van
onze diensten. . Mocht dit in de toekomst wel het geval zijn dan zal Scale Advies eerst om uw
toestemming vragen.
Artikel 4. Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:
•

Mailadres voor het verzenden van nieuwsbrief en/of reclame ;

•

Contactgegevens voor het uitvoeren en opstellen van een offerte en/of opdracht;

•

Telefoonnummer voor contact en verdere opvolging van een offerte, vraag of opdracht;

•

Woonplaats verificatie voor regio gebonden bijeenkomsten;

•

Geboortedatum ter verificatie voor leeftijd geboden bijeenkomsten;

•

Voor en achternaam ter verificatie persoon tijdens bijeenkomsten;

•

CV en motivatiebrief ter beoordeling geschiktheid en personeelsbestand na aanname.

De gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming van personen en geschied vrijelijk,
ondubbelzinnig en geïnformeerd. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst.
Artikel 5. Bewaartermijn
Scale Advies zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk
geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij
per doel de volgende bewaartermijnen:
•

Woonplaats, naam en geboortedatum i.v.m. bijwonen bijeenkomst; één jaar.

•

Mailadres voor verzenden nieuwsbrief en/of aanbiedingen: twee jaar;

•

Telefoonnummer na telefonisch contact: twee jaar;

•

Per mail of telefonisch informeren over wijzigingen van diensten: twee jaar.
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Voor de persoonsgegevens waarvoor wettelijke bewaartermijnen gelden houdt Scale Advies zich aan
de wettelijke bewaartermijnen.
Artikel 6. Delen met derden
Scale Advies verstrekt uw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten
wij uw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om u eerst
toestemming te vragen. Voor zo ver relevant wordt met deze derden een verwerkersovereenkomst
afgesloten, dan wel wordt geverifieerd of deze partij op de juiste wijze met de verwerking van de
persoonsgegevens omgaat.
Artikel 7. Beveiliging
Scale Advies neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere
ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de
geldende beveiligingsnormen.
Artikel 8. Rechten van betrokkenen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of
bezwaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met Scale Advies via info@scaleadvies.nl Het
indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb u
altijd de mogelijkheid om u toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. U
kunt hiervoor contact opnemen met Scale Advies via info@scaleadvies.nl Het is belangrijk dat u zich
kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen
daadwerkelijk van u zijn.
Artikel 9. Cookies
Scale Advies gebruikt functionele en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij
het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de website beter te maken.
Artikel 10. Nieuwsbrief
U kunt u aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zo blijf u op de hoogte van onze
vacatures en ons nieuws. Wilt u geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld u af door een email te sturen naar info@scaleadvies.nl
Artikel 11. Wijzigingen
Scale Advies kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd.
Scale Advies B.V.
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen

Adres

Website

Contact

Ericssonstraat 2

www.scaleadvies.nl

+ 31 6 15 87 76 77

5121 ML Rijen

info@scaleadvies.nl

