Privacyverklaring SEN1
Datum:
14 augustus 2020

Locatie:
sen1.net/privacy-en-voorwaarden

.net

Contact:
sen1.net/contact

SEN1 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante
informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. SEN1 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type
persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is 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 organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn
verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als SEN1 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze
privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit direct per email of via
sen1.net/contact.
Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door SEN1 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•
•
•
•
•
•

Administratieve doeleinde;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan een opdracht;
Communicatie over wijzigingen van onze diensten en producten;
Informatieverstrekking aan prospect of geïnteresseerde;
Wettelijke verplichting.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan SEN1 de volgende persoonsgegevens van u vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geslacht;
Titel;
Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Bedrijfsnaam;
Afdeling;
Postbusnummer;
Adres;
Postcode;
Vestigingsplaats;
Omschrijvingen t.b.v. facturatie
(Zakelijk) Telefoonnummer;
(Zakelijk) E-mailadres.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SEN1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld.
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Geautomatiseerde besluitvorming
SEN1 neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
SEN1 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan
een wettelijke verplichting. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
SEN1 gebruikt alleen technische en functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen
dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. SEN1 gebruikt geen analytische cookies. Door het gebruik van “Statify” voor webanalytics (zie
https://de.wordpress.org/plugins/statify/) op de website van SEN1 (sen1.net) worden geen cookies geplaatst. “Statify” zorgt voor
geanonimiseerde data voor geconsolideerde webanalytics over de website. Deze data wordt niet verder verspreid en is voor ons alleen
beschikbaar gedurende 30 dagen.
Embedded Youtube content
De website van SEN1 (sen1.net) bevat embedded content van Youtube. Embedded content van andere websites gedraagt zich op
dezelfde manier alsof de bezoeker direct de andere website zou bezoeken. Deze andere websites, dus ook Youtube, kunnen data over
de bezoeker verzamelen, cookies gebruiken, third party tracking gebruiken en de interactie met de embedded content monitoren. Het
monitoren van de interactie met embedded content is inclusief het tracken van de interactie met de embedded content als de bezoeker
een account heeft en is ingelogd op die andere website. Voor het embedden van content van Youtube gebruikt SEN1 de
privacymodus. Zie: https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=nl, kopje “Insluitopties voor video’s beheren”. Hierbij wordt
“www.youtube-nocookie.com” gebruikt in plaats van “www.youtube.com” bij de verwijzing naar Youtube.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
SEN1 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt ons een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te
nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SEN1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hebben passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen:
•
•
•
•
•
•

Alle personen die namens SEN1 van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
De toepassing van encryptie;
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Wij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Contact
Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te
nemen kan dit direct per email of via sen1.net/contact.
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