Privacy Statement Sterk Consulting BV
Sterk Consulting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy
Statement geven wij aan op welke wijze wij omgaan met persoonsgegevens.
Sterk Consulting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat
betekent dat wij:







Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt.
Zorgen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en
deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Sterk Consulting verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:




Het versturen van uitnodigingen per e-mail voor bijeenkomsten die wij, in het kader van ons
gegunde opdrachten, organiseren.
Het, waar relevant, vakgenoten attenderen op voor hen mogelijk interessante (mede) door
Sterk Consulting geschreven artikelen en (vrijelijk openbare) rapporten.
Het, ten behoeve van lopende opdrachten, bellen van opdrachtgevers en experts; de laatste
voorzover nodig voor het goed kunnen uitvoeren van lopende opdrachten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:





Naam.
E-mailadres.
Naam organisatie.
Telefoonnummer.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij soms gebruik van een
derde partij voor:



Het in onderaanneming uitvoeren van aan Sterk Consulting gegunde opdrachten.
Het verzorgen en verzenden van uitnodigingen van of namens Sterk Consulting.
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Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst
hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Bewaartermijn
Sterk Consulting bewaart persoonsgegevens gedurende de termijn vereist voor het bewaren van
boekhouding en financiële administratie (te weten minimaal zeven jaar), dan wel op grond van de
wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:






We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
Wij maken back-ups van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
We testen en evalueren onze maatregelen wanneer nodig.
Onze medewerkers, inclusief stagiairs, zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming
van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door
ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u, waar
nodig, vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten en vragen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover
met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Neem gerust contact
op als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft.
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