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Zuidema Consultancy B.V., gevestigd aan Donkslagen 2, 4823 KE Breda, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.  
 
Contactgegevens: 
Contactpersoon is J. Zuidema, te bereiken via info@zuidco.nl. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Zuidema Consultancy B.V. verwerkt 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 verwerken: 
- Naam; 
- Adres; 
- Telefoonnummer; 
- E-mailadres; 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Zuidema Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
 voeren; 
- Om diensten bij u af te leveren; 
- Het sturen van een factuur; 
- Zuidema Consultancy B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 
 verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte; 
 
 Zuidema Consultancy B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens indien hiervoor één van de 
volgende grondslagen van toepassing is:  
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die  
 Zuidema Consultancy B.V. met betrokkene heeft gesloten;  
- De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
 belangen; 
- De gegevensverwerking is noodzakelijk om een verplichting na te komen die in de wet 
 staat; 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Zuidema Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Zuidema Consultancy B.V. verstrekt persoonsgegevens niet aan derden behalve als dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website 
Zuidema Consultancy B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website. 
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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 Zuidema 
Consultancy B.V., tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.  
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar info@zuidco.nl.  
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Zuidema Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 
met info@zuidco.nl. 
 
Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Zuidema Consultancy B.V. onverwijld 
alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te 
beperken. Zuidema Consultancy B.V. meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 
72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te 
voorzien zijn voor u neemt Zuidema Consultancy B.V. onverwijld contact met u op.  
 
 


