Procedure

Privacyverklaring AVG
1

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25
mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij
als Eco Consult vastleggen en wat wij met die gegevens doen.

2

Eco Consult

Eco Consult – Groen, Milieu en Management BV (Eco Consult) is een onafhankelijk adviesbureau. Wij
adviseren, onderzoeken en ondersteunen overheden en bedrijven op het gebied van inrichting en beheer
van de openbare ruimte, milieu en management.
De gegevens waaronder wij als bedrijf geregistreerd staan zijn:
Bedrijfsnaam:
Eco Consult – Groen, Milieu en Management BV
Adres:
Plesmanstraat 59-33. 3905 KZ Veenendaal
Telefoon:
+31 (0)85 3038 627
Web:
www.ecoconsult-gmm.nl
E-mail:
info@ecoconsult-gmm.nl
KvK-nummer:
09094994
IBAN:
NL34 RABO 0313 6242 08

3

Gegevens en vastlegging

3.1

Doel gegevensvastlegging

Eco Consult registreert uitsluitend:
- De gegevens die nodig zijn om op een doeltreffende wijze te kunnen communiceren met onze
opdrachtgevers en zakelijke relaties.
- De contactgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoeringen van onze werkzaamheden en
voor een normale bedrijfsvoering. Alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt worden
vastgelegd.

3.2

Welke gegevens worden vastgelegd

De gegevens van onze zakelijke relaties kunnen bestaan uit:
Correspondentie:
Naam, titulatuur, functie, geslacht, correspondentieadres,
telefoonnummer(s) en e-mailadres.
Social Media adressen: Skype, LinkedIn, Facebook, Twitter etc.
Bedrijfsgegevens:
KvK-nummer, BTW-nummer/RSIN-nummer, IBAN, relatie- en
opdrachtnummers, bezoekadres en postadres.
Nieuwsbrief:
Uw toestemming om aan u een nieuwsbrief te mogen sturen.
Contactpersonen:
Contactperso(o)n(en) binnen Eco Consult.
Contactpersonen van onze zakelijke relaties.
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3.3

Doorgeven gegevens

Wij werken met diensten van productleveranciers voor de uitvoeringen van onze werkzaamheden en
voor een normale bedrijfsvoering. We werken uitsluitend met derde partijen die voldoen aan de
privacywetgeving. We verstrekken uw persoonsgegevens daarbuiten niet aan derden en versturen deze
niet naar landen buiten de Europese Economische Ruimte.

3.4

Bewaartijd gegevens

We bewaren de gegevens tot maximaal vijf jaar na het beëindigen van de zakelijke relatie of zolang als
nodig is om aan wettelijke bewaartermijnen te voldoen. Op verzoek verwijderen we de gegevens direct
voor zover dit niet in conflict is met wettelijke termijnen.

3.5

Cookies op onze website

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw
computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. Op onze website wordt gebruik gemaakt van
statistische cookies en functionele cookies. Met de statistische cookies krijgen we inzicht in het het aantal
bezoeken en welke informatie op onze website bekeken wordt. De functionele cookies zijn cookies die
noodzakelijk zijn voor de werking van onze website. Wij gebruiken geen advertising cookies.

3.6

Beveiliging persoonsgegevens

We slaan de gegevens op in een beveiligde omgeving in de cloud en op onze computers. Alle gegevens
worden encrypted opgeslagen.
De gegevens zijn alleen toegankelijk voor door ons aangewezen bevoegde medewerkers.

3.7

Dataportabiliteit

Op verzoek sturen we u een document met de gegevens die we van u hebben. U kunt aangeven of u wilt
dat wij deze gegevens aanpassen, verwijderen of aan u overdragen. Bij het overdragen krijgt u de
gegevens in een CSV of in een tekst-bestand.

3.8

Intrekken toestemming

U kunt op elk moment de toestemming om u een nieuwsbrief te sturen intrekken.

3.9

Klachtprocedure

Indien u van mening bent dat privacy aangelegenheden niet correct uitgevoerd, kunt u een klacht bij ons
indienen. Dit kan zowel schriftelijk als per e-mail.
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