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PRIVACYVERKLARING SPOT SECRETARIAAT 

 

Spot Secretariaat, gevestigd aan de Brouwerijstraat 30, 9981 JL te Uithuizen, is verantwoordelijk voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens: 

https://spotsecretariaat.nl 

Brouwerijstraat 30 

9981 JL 

Uithuizen 

Telefoon: 06-27309809 

E-mail: info@spotsecretariaat.nl 

 

Bescherming persoonsgegevens 

 

Door gebruik te maken van de website van Spot Secretariaat gaat u akkoord met het privacybeleid van het 

bedrijf. In deze privacyverklaring staat hoe Spot Secretariaat omgaat met uw persoonsgegevens; welke 

persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel. Het is belangrijk dat u hier goed van op de 

hoogte bent en Spot Secretariaat raadt u daarom aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.  

 

Persoonsgegevens die Spot Secretariaat verwerkt 

Spot Secretariaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van Spot 

Secretariaat en/of omdat u persoonsgegevens zelf aan Spot Secretariaat verstrekt. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die Spot Secreariaat verwerkt:  

- Naam en e-mailadres van de contactpersoon van de opdracht 

- Factuuradres 

- Eventueel aanvullende informatie behorende bij de opdracht, zoals project- of ordernummers.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Spot Secretariaat persoonsgegevens 

 

Spot Secretariaat verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- u te kunnen e-mailen indien dat nodig is bij de uitvoering van de opdracht die u aan Spot 

  Secretariaat heeft verstrekt; 

- u te informeren over wijzigingen van de diensten van Spot Secretariaat; 

- uw naam en e-mailadres die u invult bij het contactformulier gebruikt Spot Secretariaat om te kunnen 

  antwoorden op de contactaanvraag.   

 

Hoelang bewaart Spot Secretariaat persoonsgegevens 

 

Spot Secretariaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Naam en emailadres worden bewaard zolang u klant bent bij 

Spot Secretariaat. Inhoudelijk informatie met betrekking tot de opdracht, alsmede verslagen van 

https://spotsecretariaat.nl/


 

 

-Privacyverklaring-                                                                  Pagina 2 van 3 

 

vergaderingen worden beveiligd gearchiveerd. Indien u hier bezwaar tegen hebt kunnen ze op uw eerste 

schriftelijke verzoek worden verwijderd. Om aan de wettelijke verplichting te voldoen bewaart Spot 

Secretariaat factuurgegevens tenminste 7 jaar. We hebben het recht om, indien wettelijk verplicht, de 

gegevens langer te bewaren en/ of beschikbaar te houden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Spot Secretariaat verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dat nodig is voor de 

uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Beveiliging van persoonsgegevens 
 
Spot Secretariaat neemt de privacy van persoonsgegevens serieus en gaat zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Spot Secretariaat heeft passende technische maatregelen genomen om 
pesoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. 
Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de persoonsgegevens die Spot 
Secretariaat verwerkt. Spot Secretariaat heeft concreet de volgende maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen: beveiligingssoftware (Windows Defender Firewall); een beveiligde 
internetverbinding (TLS voorheen SSL). Gegevens worden via een beveiligde internetverbinding 
verstuurt. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslot in de adresbalk. Als u het idee hebt dat 
uw persoonsgegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 
op via info@spotsecretariaat.nl. 
 
Cookiebeleid 
 
Spot Secretariaat maakt geen gebruik van cookies op de website.  
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Dit kunt u schriftelijk 
opvragen bij Spot Secretariaat. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
door ons bedrijf en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Spot 
Secretariaat een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Spot Secretariaat van u beschikt in 
een computerbestand naar u of een ander, door u schriftelijk genoemde organisatie, te sturen.  

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens of hebt u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een 
gespecificeerd verzoek naar info@spotsecretariaat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage 
door u is gedaan, vraag Spot Secretariaat u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek tot inzage 
mee te sturen. Maak in de kopie van uw identiteitsbewijs uw pasfoto, strook met nummers onderaan het 
paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Spot 
Secretariaat reageert zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Links naar externe website 
 

mailto:info@spotsecretariaat.nl
mailto:info@spotsecretariaat.nl
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Op de website van Spot Secretariaat kunt u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te 
klikken gaat u naar een website buiten Spot Secretariaat om. Het kan zijn dat deze externe websites wel 
gebruik maken van cookies. Lees de privacyverklaringen en het cookiebeleid van deze betreffende 
websites om te weten hoe zij omgaan met privacy.  
 
Wijzigingen in het privacybeleid 
 
Spot Secretariaat behoudt te allen tijde het recht om haar privacybeleid te wijzigen.  

 

Deze privacyverklaring van Spot Secretariaat is vastgesteld op 1 mei 2018 te Uithuizen 


