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Deze privacyverklaring is opgesteld door Stratego Advies. In deze privacyverklaring wordt kort
ingegaan op a. welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden, b. hoe deze
gegevens beschermd worden, c. hoe lang ze worden bewaard en c. welke rechten partijen hebben
ten aanzien van hun persoonsgegevens.
Verwerking van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Stratego Advies verwerkt persoonsgegevens naar aanleiding van onder meer projecten, adviesdiensten en contacten, en alleen die gegevens die door relaties zelf zijn verstrekt. Deze gegevens
verwerkt Stratego Advies voor het uitvoeren van haar werkzaamheden, om met de betreffende
organisaties en personen te kunnen corresponderen en communiceren en hun periodiek te kunnen
informeren middels een nieuwsbrief, drie of vier keer per jaar.
Daarbij gaat het om navolgende persoonsgegevens:
•
•
•
•

naam organisatie
persoonsnaam (voor- en achternaam)
adres (e-mailadres, post- en bezoekadres)
telefoonnummer

Delen van persoonsgegevens met derden
Stratego Advies verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Alleen wanneer daartoe een
wettelijke verplichting bestaat of als dat nodig is voor uitvoering van haar werkzaamheden deelt
Stratego Advies gegevens met derden. In het laatste geval worden gegevens uitsluitend gedeeld met
bij deze werkzaamheden betrokken organisaties en personen.
Wanneer daar sprake van is, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten met bedrijven die
gegevens verwerken in opdracht van Stratego Advies. Denk bijvoorbeeld aan een administratiekantoor of accountant. Zo wordt ook in dat geval de privacy van persoonsgegevens gewaarborgd.
Beveiliging en bewaartermijnen van persoonsgegevens
Stratego Advies neemt alle gebruikelijke maatregelen die van haar kunnen worden verwacht om op
persoonsgegevens te beschermen en aldus misbruik, verlies en diefstal te voorkomen.
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor uitvoering van de
werkzaamheden en/of onderhoudt van relaties, met inachtneming van wettelijke bewaartermijnen
voor bijvoorbeeld projectgebonden en administratieve gegevens.
Inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens
Organisaties en personen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en zo nodig te
corrigeren of verwijderen. Via periodieke nieuwsbrieven zal dat minimaal één keer per jaar kenbaar
worden gemaakt. Het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan door contact op te nemen met
Stratego Advies en wel door een mail te sturen naar bas@stratego-advies.nu.
Stratego-Advies.nu | vormgeven aan duurzaamheid in de gebouwde omgeving
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