PRIVACY BELEID
Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. Je gegevens zullen nimmer aan
derden worden verkocht en/of verstrekt. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze
zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)
Dit privacy beleid heeft betrekking op Synedrion:
Synedrion, Guus de Mari, Beeklaan 244, 2562 AS Den Haag, +31 65310 2418, gdm@synedrion.nl, KvK: 65237005
Synedrion is onderdeel van De Mari v.o.f..
De website wordt beheerd door Guus de Mari en is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

GEGEVENS
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij
verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
•

Voor- en achternaam

•

E-mailadres

•

IP-adres

Je naam en e-mailadres die je invult bij het contactformulier, worden gebruikt om te antwoorden op de
contactaanvraag. In de daarop volgende mail vragen we jou toestemming om te voldoen aan de wet AVG. Bij
geen toestemming worden deze gegevens per direct verwijderd. Wanneer jij het contactformulier invult, zijn
jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te
gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst,
als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.
Als je klant wordt, dan gebruik ik deze gegevens om facturen te sturen en voor mijn boekhouding, daarnaast
registreer ik de adresgegevens voor het factureren. De boekhouder heeft daarmee inzicht in jouw
persoonsgegevens.

INTREKKEN, INZAGE OF WIJZIGEN
Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je
contact met ons opnemen. Je e-mailadres wordt direct uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij
geen e-mails meer van ons wilt ontvangen, horen wij dat en worden deze uit het systeem verwijderd.
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je
gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de
rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze
intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren.
Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kan je een inzageverzoek doen. Mochten

jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons verzoeken om jouw gegevens te
wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de
verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je het recht op het
overdraagbaar maken van jouw gegevens, ook hiervoor kun je een verzoek doen.

BEWAARTERMIJNEN
De volgende bewaartermijnen worden in acht genomen:
•

Gegevens naar aanleiding van een verzoek om informatie: 6 maanden

•

Persoonlijke gegevens, eigen notities van intake gesprekken: 1 jaar

•

Persoonsgegevens van klanten: tot 7 jaar na het laatste klantcontact

•

Persoonlijke gegevens, eigen notities tijdens opdrachten: tot 2 jaar na het laatste klantcontact

VERZOEKEN
Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@synedrion.nl. Wij zullen je verzoek zo spoedig mogelijk in
behandeling nemen.
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het
aangekondigde tijdstip van inwerkingtrede, 25 mei 2018

