Privacyverklaring
s:fact B.V., gevestigd aan Hooge Veld 1 4152 DA Rhenoy, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
s:fact B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
-

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
s:fact B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
-

burgerservicenummer (BSN)
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (ten behoeve van uw aangifte
inkomstenbelasting)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
s:fact B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

Het afhandelen van uw betaling
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij u af te leveren
s:fact B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

s:fact B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met
u en op basis van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
s:fact B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over
zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
s:fact B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden 7 jaar na het
beëindigen van de cliëntrelatie uit onze systemen verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden
s:fact B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. s:fact B.V. blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
s:fact B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als u vragen heeft, of u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. U heeft de volgende rechten:
-

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat wij ermee doen

-

inzage in uw persoonsgegevens

-

het laten corrigeren van fouten

-

het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

-

intrekken van toestemming

-

bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op, dat u duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier help met bovenstaande verzoeken, dan kunt
u een klant indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Op
www.autoriteitpersoonsgegegevens.nl vindt u alle informatie hierover.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
s:fact B.V. neemt beveiliging van uw persoonsgegevens erg belangrijk. s:fact B.V.
hanteert daarom passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik of
diefstal tegen te gaan. Alleen professionals hebben toegang tot uw gegevens en zijn
gehouden tot geheimhouding. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Contactgegevens:
www.sfact.nl
Hooge Veld 1
4152 DA Rhenoy
T: 0345 - 680443
E: info@sfact.nl

