Schipper Office Support, Spoorlaan 7, 1741 EN Schagen, Nederland. Kamer van
Koophandel nummer 55645224 en Suzanne Schipper Bewust Ondernemen, Bewust
Besteden, Bewust Beleid, Sterk in je Schoenen welke onderdeel zijn van Schipper
Office Support en ingeschreven zijn als onderdeel van Schipper Office Support bij de
Kamer van Koophandel maken gebruik van deze privacyverklaring en zijn
verantwoordelijk van persoonsgegevens zoals hierin weergegeven.

Privacy Statement
Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
•

Wij gebruiken gegevens van onze klanten voor administratieve doeleinden zoals het uitbrengen
van offertes, overeenkomsten en facturatie alsmede het voeren van boekhoudkundige
werkzaamheden waarbij we gebruik maken van online boekhoudpakketten. De data
ondergebracht bij deze partijen worden niet door derden gebruikt en zijn beschermd middels
tweestapsverificatie.

•

Tevens houden wij je in sommige gevallen op de hoogte van ontwikkelingen binnen ons bedrijf,
onze producten en diensten via de reguliere post en e-mail in de vorm van een nieuwsbrief waar
je je in beide gevallen van kunt uitschrijven voor verdere berichtgevingen.

Persoonsgegevens:
•

Voor onze administratieve programma’s gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:
bedrijfsnaam, contactpersoon naam, adresgegevens, telefoonnummer, mobiele
telefoonnummer, contact e-mailadres, contact functieomschrijving, factuur e-mailadres, website,
btw nummer, kamer van koophandel nummer, bankrekening nummer, BIC code,
vestigingsnummer, betalingsconditie, bedrijfsgrootte, taal.

•

Voor onze nieuwsbriefsysteem gebruiken wij de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam,
contactpersoon naam, e-mailadres, nieuwsbriefcategorie.

Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens of uitschrijving:
•

Het niet verstrekken van je persoonsgegevens kan leiden tot het niet op de hoogte zijn van
ontwikkelingen van de diensten die wij verstrekken waardoor de werking van deze diensten
mogelijk zou kunnen uitvallen.

Bewaartermijn:
•

Je gegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben ten behoeve van administratieve
handelingen en/of wij je op de hoogte moeten houden van diensten die wij aan je leveren. In het
geval van nieuwsbrieven die wij versturen behouden wij na uitschrijving hiervan enkel je
ingevoerde gebruikersnaam en e-mailadres om zo een mogelijke toekomstige dubbele
inschrijving te voorkomen. Deze gegevens worden bij opheffing of verkoop van ons bedrijf
overgedragen aan de nieuwe partij.

Recht op inzage, rectificatie, wissen of bewerken van persoonsgegevens:
•

Het beheer van inschrijving(en) op onze nieuwsbrie(f)ven en de ingevoerde gegevens hiervan kan
je beheren via de links welke altijd aanwezig aan de onderzijde van nieuwsbrief genaamd
‘Uitschrijven’ en ‘Beheer je inschrijving’ of vergelijkende linkteksten welke goed
herkenbaar/overeenkomen met deze teksten.

Klachtenafwikkeling:
•

Vermoed u misbruik van uw gegevens door ons dan kunt u dit aangeven via
info@suzanneschipper.nl waar wij binnen 2 werkdagen op zullen reageren om het A: uit te
zoeken B: Indien klacht terecht is per direct op te lossen of een oplossing aan te dragen.

•

Daarnaast ben u bij het vermoeden van misbruik gerechtigd om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

