SYNDLE PRIVACYSTATEMENT

SYNDLE B.V., gevestigd aan de Beeksestraat 57, 4841GB Prinsenbeek, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
PERSOONSGEGEVENS WELKE WIJ VERZAMELEN

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verzamelen:
Verplicht:
▪ Voor- en achternaam
▪ E-mailadres
▪ Gebruikersnaam
▪ Wachtwoord
Optioneel:
▪ Geslacht
▪ Geboortedatum
▪ Burgerlijke staat
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op het portaal aan te
maken, in correspondentie en telefonisch.

Indien u bijvoorbeeld foto’s of video’s uploadt naar ons portaal of berichten of opmerkingen eraan
toevoegt, kan deze informatie worden gelezen door iedereen die het portaal bezoekt en worden
gebruikt voor doeleinden waarover SYNDLE en u geen enkele controle hebben. Om deze reden is
SYNDLE niet verantwoordelijk voor de informatie die u op het portaal zet.
WAAROM VERAMELEN WE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze verplichtingen die
voortvloeien uit de contracten en overeenkomsten met klanten, partners en leveranciers. Wij
verwerken uw persoonsgegevens zodat u een account kan aanmaken en gebruik kan maken van
ons portaal.

HOELANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We bewaren persoonlijke gegevens zolang als nodig is voor het doel waarvoor de persoonlijke
gegevens zijn verzameld en houden er daarbij ook rekening mee dat we uw vragen moeten
kunnen beantwoorden of mogelijke problemen moeten kunnen oplossen, moeten kunnen
voldoen aan de wettelijke vereisten van de toepasselijke wetgeving, rechtsvorderingen c.q.
klachten moeten kunnen behandelen en de gegevens moeten kunnen beschermen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS DELEN WE MET DERDEN

We delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven
verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij alleen met uw nadrukkelijke
toestemming persoonsgegevens aan derden.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
We gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan het
portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van het portaal. Ook kunnen wij hiermee ons portaal
optimaliseren. 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.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

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 SYNDLE 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 te sturen.
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 info@syndle.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

WIJZIGING VAN DIT PRIVACYSTATEMENT
SYNDLE behoudt zich het recht voor dit privacystatement op elk moment te wijzigen. De geldende versie is
altijd beschikbaar via ons portaal. We verzoeken u dit privacystatement regelmatig te controleren om er
zeker van te zijn dat u zich met de inhoud kunt blijven herenigingen.
UW RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN
Als u ontevreden bent over de wijze waarop uw persoonlijke gegevens zijn verwerkt, kunt u in eerste
instantie contact met ons opnemen via info@syndle.nl.
Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

