
          

 

                                                                               Groeneveld-Improva Consultancy BV  Privacy statement 

 

Groeneveld-Improva Consultancy BV en Privacy 

 

Wij, van Groeneveld-Improva Consultancy, hebben niet heel veel van uw gegevens nodig om 
ons werk te kunnen doen, maar we hebben natuurlijk ook te maken met persoonsgegevens. 

Dat is namelijk al heel snel het geval. 

Vervolgens zijn we  verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en dat 
doen we zoals hieronder toegelicht in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Groeneveld-Improva verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: 

- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsnaam of organisatienaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Overige persoonsgegevens 

Dit is informatie die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, voor 
de uitvoering van de opdrachten. Zo verwerken we bijvoorbeeld uw bankrekening ten 
behoeve van facturatie en administratie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken we deze persoonsgegevens? 

- Bellen of e-mailen voor overleg, zodat we de opdracht kunnen uitvoeren 
- Goederen zoals tekenwerk of rapporten bij u af (laten) leveren 
- Het afhandelen van uw betaling 
- En er zijn ook persoonsgegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens 

die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 

  



 

Waar en hoe bewaren we die persoonsgegevens? 

De informatie staat op onze beveiligde PC’s zodat we alles bij de hand hebben als we elkaar 
spreken of mailen. Mocht er ondanks onze goede beveiliging toch een datalek worden 
geconstateerd dan stellen wij alles in het werk om u niet te benadelen en brengen u hiervan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

Wettelijk zijn wij verplicht een datalek binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

 

Wie ziet die informatie? 

Deze informatie is alleen voor ons bedoeld. Indien een (deel)opdracht door derden wordt 
verricht dan vragen wij uw toestemming voor het delen van de benodigde 
persoonsgegevens. Wij geven uw persoonsgegevens dus nooit zonder uw akkoord door aan 
derden. 

 

Hoe lang  bewaren we persoonsgegevens? 

Dat varieert. Naam en contactinformatie, alsook overige relevante informatie die we nodig 
hebben voor ons werk, van onze klanten, toeleveranciers en opdrachtgevers die bewaren we 
lang omdat we uit ervaring weten dat onze opdrachtgevers vaak terugkomen voor nieuwe 
opdrachten. 

 

Daarnaast zijn er wettelijke termijnen, bijvoorbeeld van de belastingdienst die bepalen dat 
bepaalde informatie bewaard moet worden. 

 

Inzage? 

Wilt u weten welke persoonsgegevens we van u hebben? Gegevens laten wijzigen of 
verwijderen? Neem dan contact met ons op! 


