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1. Verantwoordelijkheid
a. Onder “Teus’ Advies” wordt in deze verklaring verstaan: Teus’
Advies B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer
68487479 en gevestigd aan de Verlooplaan 6 in Barneveld.
b. Teus' Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
c. Teus van Essen is de Functionaris Gegevensbescherming van
Teus' Advies. Hij is te bereiken via teus@teusadvies.nl.
2. Verwerking persoonsgegevens
a. Teus' Advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt.
b. Teus' Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor
correspondentie, telefonisch contact, facturatie en het in uw
opdracht uitvoeren van haar werkzaamheden.
3. Bewaring
Teus' Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw
gegevens worden verzameld.
4. Delen
a. Teus' Advies deelt uw gegevens niet met 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.
b. Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht hebben
voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
uw gegevens. Teus' Advies blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

6. Inzage
a. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te
corrigeren of te 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 Teus' Advies en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door
u genoemde organisatie, te sturen.
b. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking
van uw persoonsgegevens sturen naar teus@teusadvies.nl.
7. Beveiliging
Teus' Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met via teus@teusadvies.nl.
--- EINDE ---

5. Cookies
a. Teus' Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
b. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
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