Privacy verklaring
Sintag (Sintag Coaching & Advies en Sintag Vertrouwenspersoon) neemt de beveiliging van
persoonsgegevens en privacy serieus en gaat zorgvuldig om met ieders persoonlijke gegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Sintag
Sintag verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in
overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG).

Welke gegevens verwerkt Sintag
Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een boek hebt
besteld, je hebt aangemeld voor een gratis online dienst, een contactformulier hebt ingevuld, een
dienst hebt afgenomen of andere aanvragen doet voor een van de diensten van Sintag, zal aan jou
worden gevraagd je gegevens in te vullen. Sintag verwerkt alleen de gegevens die je zelf aan Sintag
hebt verstrekt. Dit kunnen zijn:









Voor en achternaam
e-mailadres
telefoonnummer
website
bedrijfsnaam
straat en huisnummer
postcode en woonplaats
KvK-nummer

Met welk doel gebruikt Sintag de persoonsgegevens
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:





Je contactgegevens: om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen
dienstverlening.
Je voornaam en e-mailadres: voor het verzenden van commerciële mails. Alleen met de
gegevens die Sintag van jou heeft ontvangen.
Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer: om een offerte te kunnen maken en/of
antwoorden op de contactaanvraag.
Je betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer: uitsluitend voor het verwerken van
betalingen in het kader van een overeenkomst. Jouw bankrekeningnummer wordt niet door
Sintag opgeslagen.

Als je geen mail meer van Sintag wenst te ontvangen, kun je je te allen tijde weer uitschrijven.

Bewaartermijn

Sintag bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden
verwijderd.
Sintag bewaart de gegevens in het boekhoudsysteem tenminste 7 jaar, onder andere om aan de
wettelijke verplichting(en) te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze
verplichting door Sintag verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Sintag verdere wettelijke verplichtingen bestaan de
gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Beveiliging
Sintag neemt bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

