PRIVACYVERKLARING
Constantis adviseurs voor duurzame strategie BV
Driebergen, mei 2018
'Constantis adviseurs voor duurzame strategie BV’, gevestigd Nassau Odijcklaan 6, 3971 BP
Driebergen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van
haar adviespraktijk zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Constantis adviseurs voor duurzame strategie BV
Nassau Odijcklaan 6
3971 BP Driebergen
www.constantis.nl
Functionaris Gegevensbescherming
Willem Alexander (Lex) Eschauzier is de Functionaris Gegevensbescherming van Constantis.
Hij is te bereiken via l.eschauzier@constantis.nl
Waarom we persoonsgegevens verwerken
Constantis adviseurs voor duurzame strategie BV verwerkt uw persoonsgegevens:
- omdat u ontvanger bent van onze blogs of andere email nieuwsbrieven;
- omdat u volger bent van een social media account van Constantis;
- omdat u ons email stuurt en we u email terug willen sturen om u van dienst te zijn.
De persoonsgegevens die we zorgvuldig verwerken en beheren
- Voor- en/of achternaam
- Adresgegevens (indien van toepassing)
- E-mailadres
- IP adres
Cookies die we gebruiken
Constantis adviseurs voor duurzame strategie BV gebruikt geen cookies.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken
We gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie die u ons verstrekt. We hebben niet
de intentie om via onze website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@constantis.nl dan verwijderen we deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken
We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Om u diensten te leveren;
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Verzenden van nieuwsbrieven zoals de Constantis blogs en andere relevante email
berichten;
 Het afhandelen van betalingen;
We analyseren het klikgedrag op de websites van Constantis om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onder iedere email die wij aan u versturen met
link naar een blog, staat een afmeldknop. Indien u zich voor onze blog wenst af te melden
kunt u de email retourneren met als onderwerp ‘AFMELDEN BLOG’.
Delen van persoonsgegevens met derden
We verstrekken geen data aan derden, tenzij u ons daarvoor toestemming geeft. Met onze
leveranciers die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken of beheren, hebben we
verwerkersovereenkomsten gesloten waarin zij garanderen veilig en zorgvuldig om te gaan
met persoonsgegevens. We zijn eindverantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten 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 ons bedrijf en heeft
u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u
gespecificeerde organisatie, te sturen.
Wil u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of
heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een
gespecificeerd verzoek naar l.eschauzier@constantis.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen we u een kopie
van uw identiteitsbewijs bij 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 in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Hoe we persoonsgegevens beveiligen
We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@constantis.nl.
Klachten over privacy
We wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

2

