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Uw privacy is voor Springtij Advies en Projectmanagement van groot belang. Wij houden ons dan ook
aan de privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze
privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we van u hebben. Als u vragen
heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op. De
contactgegevens staan onderaan dit document.

PERSOONSGEGEVENS
Alle persoonsgegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en mogen uitsluitend gebruikt en
verwerkt worden voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij geven derden alleen inzage in
persoonlijke gegevens wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat, of u zelf uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming heeft gegeven voor het openbaar maken van uw gegevens.
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden
opgegeven omdat u een informatieverzoek heeft, een dienst van ons afneemt of een andere vorm
van samenwerking met ons aan wilt gaan, of een andere aanleiding waarvan bij opgave duidelijk is
dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor het leveren van onze diensten:
• Organisatie (NAW) gegevens
• Voornaam en achternaam
• Functie gegevens
• Telefoonnummer(s)
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we u
makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Wij bewaren deze informatie totdat u aangeeft dat u
uit ons systeem wilt worden verwijderd. Dit kan eenvoudig door een email te sturen naar
info@springtij-advies.nl.

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen,
behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van
een misdrijf). Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie.

COOKIES
Op onze website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen
opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer
bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van
onze website werken dan mogelijk niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen
hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige
controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen.

WIJZIGING IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus
altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen
wijzigingen ook apart aan te kondigen.

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met
ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U heeft de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat
we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

KLACHT INDIENEN
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS
Springtij Strategisch Advies en Projectmanagement bestaat uit Karin Bosman en Noor Hulskamp
Karin Bosman – Springtij Advies

– KvK 65217624

Noor Hulskamp – Springtij Projecten – KvK 58826866

– karin@springtij-advies.nl – 06-5194651
– noor@springtij-advies.nl – 06-49909266

