Privacy Reglement
Sempros SEO Specialisten is er alles aangelegen om uw persoonsgegevens te beschermen. In dit
document geven wij aan hoe er wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Wij streven naar
informatie die zo helder en transparant mogelijk is. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en doen al het mogelijke om uw privacy te waarborgen. De Sempros SEO
Specialisten houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat houdt in dat wij in ieder geval:
-

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waartoe deze aan ons
door u zijn verstrekt

-

Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens, welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden

-

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
uw persoonsgegevens

-

Passende maatregelen, zowel van organisatorische en technische aard, hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd

-

Nooit persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de
doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt

-

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en wij u hierop zullen
wijzen en deze respecteren

Sempros SEO Specialisten is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens.
Mocht u na het lezen van ons Privacy Reglement vragen hierover hebben en contact met ons wil
opnemen, kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.
Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van subsidie aanvragers, inkopers van een muzikale of andere activiteit,
zorgvrienden, sponsoren, donateurs en erflaters worden door de Sempros SEO Specialisten verwerkt
ten behoeve van:
-

Administratieve doeleinden

-

Communicatie over subsidieverlening, de muzikale of andere activiteit, het zijn van
zorgvriend, de sponsoring, donatie en erflating

-

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

-

Het informeren door middel van nieuwsuitingen

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
-

De overeengekomen opdracht, subsidie aanvraag, sponsoring, donatie, het worden van
zorgvriend of erflating, welke altijd schriftelijk verricht zijn

Voor de juiste verwerking van het bovenstaande heeft de Sempros SEO Specialisten de volgende
persoonsgegevens van u nodig:

-

Voornaam, achternaam, bedrijfsnaam en functie (indien noodzakelijk)

-

Telefoonnummer

-

E-mailadres

-

Website adres

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
doeleinden waarvoor wij deze gegevens verwerken en niet langer dan de wettelijke toegestane
periode.
Verstrekking aan derden
Indien noodzakelijk voor de uitvoering van bovengenoemde doeleinden kunnen wij de door u
verstrekte gegevens aan derde partijen doorgeven.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-

Al hetgeen nodig is voor een door ons te verzorgen optreden

-

Het verzorgen van de internetomgeving

-

Het verzorgen van digitale post, zoals nieuwsbrief, uitnodiging

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee door ons geen
verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met andere partijen maken wij afspraken om te
waarborgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Uw persoonsgegevens zullen wij slechts aan
andere partijen verstrekken indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Denk hierbij aan
politieonderzoek of onderzoek door de belastingdienst i.v.m. bijvoorbeeld fraude. In dit soort
voorkomende gevallen zijn wij verplicht medewerking te verlenen en de gegevens af te staan. Bij
door u gegeven schriftelijk toestemming mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden.
Binnen de EU
Uw gegevens blijven binnen de EU. Door ons worden geen persoonsgegevens verstrekt aan
partijen die buiten de EU zijn gevestigd.
Bewaartermijn
Sempros SEO Specialisten bewaart verstrekte persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is
voor het doel, waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Sempros SEO Specialisten is zich ervan bewust dat wij uw persoonsgegevens dienen te
beschermen en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. De website van
Sempros SEO Specialisten maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen
dat uw persoonsgegevens niet in ongewenste handen terecht komen. Mocht u vermoeden dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan a.u.b. direct
contact met ons op. Wij nemen dan onmiddellijk actie hierop en gaan over tot passende
maatregelen. Ook als u verder geïnformeerd wilt worden over de beveiliging van uw
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Sempros SEO Specialisten.

Cookies of vergelijkbare technieken

Voor onze website wordt alleen gebruik gemaakt van technische cookies, zodat de website naar
behoren werkt en u gebruiksgemak biedt. Er worden dus geen personen geïdentificeerd.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en correctie van persoonsgegevens die wij van u hebben. Als u niet wil
dat uw gegevens worden bewaard, heeft u recht op verwijdering daarvan. Tevens is het mogelijk
om bezwaar te maken tegen verwerking van uw (gedeeltelijke) persoonsgegevens door ons of
één van onze verwerkers. Vanzelfsprekend dient u dit wel aan de Sempros SEO Specialisten door
te geven. U doet dat altijd schriftelijk. Wel kunnen wij vragen naar een legitimatiebewijs voordat
wij tot dit verzoek over mogen gaan. Indien wij wel toestemming hebben om uw
persoonsgegevens te verwerken, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te
trekken. Dit doet u ook schriftelijk.
Klachten of vragen
Wanneer u een klacht of vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan
a.u.b. direct contact met ons op. Van onze kant zullen wij er onmiddellijk alles aan doen op dit
z.s.m. op te lossen of uw vraag te beantwoorden. U kunt daarover schriftelijk contact met de
Sempros SEO Specialisten opnemen.
Vragen Privacy Reglement
Heeft u na het lezen van ons Privacy Reglement daarover nog vragen of opmerkingen? Laat het
de Sempros SEO Specialisten a.u.b. weten door via het contactformulier op onze website deze
aan ons kenbaar te maken.
Wijzigingen
De Sempros SEO Specialisten is te allen tijde gerechtigd om dit Privacy Reglement te wijzigen.

