
 

   

 

 

PRIVACYVERKLARING  

SB Consaletancy, F.A. Molijnlaan 36, 8071 AG Nunspeet is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die SB Consaletancy verwerkt 

SB Consaletancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan SB Consaletancy verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die SB Consaletancy verwerkt: 

• Bedrijfsnaam 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Gespreksverslagen 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SB Consaletancy persoonsgegevens 

SB Consaletancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Voor het onderhouden van contact indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

• Voor het opstellen van de offerte, de orderbevestiging en de factuur  

• Voor het uitvoeren van de overeengekomen offerte 

• Vanwege wettelijke verplichtingen 

  

Grondslag 

SB Consaletancy verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst zoals deze met jou is overeengekomen in de ondertekende offerte.  

  

Hoe lang bewaart SB Consaletancy persoonsgegevens 

SB Consaletancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. SB Consaletancy 

hanteert de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens.  

  

Delen van persoonsgegevens met derden 

SB Consaletancy deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele 

wettelijke verplichting.  

  

Cookies 

Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt zodat de website naar behoren werkt. 

 

Hoe SB Consaletancy persoonsgegevens beveiligt 

SB Consaletancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  



 

   

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Heb je vragen of opmerkingen over het verwerken van je persoonsgegevens door SB Consaletancy? Neem dan contact op met SB Consaletancy.  

 SB Consaletancy 

Sandra Bonestroo 

F.A. Molijnlaan 36 

8071 AG Nunspeet 

Telefoon: 06-27110262 

E-mailadres: sandra.bonestroo@sbconsaletancy.nl 

 

 

 

 


