PRIVACY VERKLARING
Soegies Strategie bewaart en verwerkt persoonsgegevens. De eindverantwoordelijke persoon is
mevrouw mr. B.J.S. Soegies (babette@soegiesstrategie.nl / + 31 6 20016976). Soegies Strategie
verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt.
Soegies Strategie verwerkt de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam,
telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op www.soegiesstrategie.nl aan te maken, in correspondentie en telefonisch,
locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op onze website, bankrekeningnummer.
Soegies Strategie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het afhandelen van je betaling
o Verzenden van incidentele nieuwsbrief
o Je te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
o Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
De gegevens worden opgeslagen op de server van Soegies Strategie, de interne en externe backup opslag plaatsen. Deze opslagplaatsen zijn beveiligd met firewall, wachtwoorden en
antivirussoftware en alleen toegankelijk voor Soegies Strategie.
Soegies Strategie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Opgeslagen gegevens worden bewaard tot
6 maanden na het laatste gebruik of het verstrijken van een wettelijke bewaartermijn.
Soegies Strategie verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van je gegevens. Soegies Strategie blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Eenieder heeft recht op inzage in zijn opgeslagen gegevens en het recht om onjuiste of
onvolledige gegevens te corrigeren. Iedereen heeft het recht om te verzoeken de opgeslagen
gegevens te verwijderen, tenzij Soegies Strategie wettelijk verplicht is om deze gegevens te
blijven bewaren.
Soegies Strategie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens door Soegies Strategie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soegiesstrategie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel
mogelijk op jouw verzoek.
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