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Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening 

gegevensbescherming  (AVG) van toepassing. Om onze 

activiteiten goed te kunnen uitvoeren is het soms nodig om 

persoonsgegevens te verwerken. In deze privacy verklaring is 

beschreven hoe wij met uw privacy omgaan. 

 

Privacyverklaring 

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze 

bezoekers van de website en bij uitvoering van onze 

opdrachten staat bij StenVi Advies hoog in het vaandel.  

 

Privacybescherming 

StenVi Advies vindt de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer van klanten en medewerkers en bezoekers van 

haar website van groot belang. Wij behandelen en beveiligen 

persoonlijke gegevens dan ook zo goed mogelijk. StenVi 

Advies gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van 

bezoekers en aangeleverde gegevens van opdrachtgevers. Wij 

verstrekken deze persoonsgegevens alleen aan derden 

wanneer: 

• u hier zelf om verzocht hebt; en/of 

• een wettelijk voorschrift of rechtspraak dat vereist; en/of 

• dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding 

tussen StenVi Advies en bij de uitvoering van de opdracht; 

en/of 

• dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke 

procedures; en/of 

• na schriftelijke toestemming hiertoe door de betreffende 

opdrachtgever. 

 

StenVi Advies houdt zich in alle gevallen aan de privacy-eisen 

die de conform de Europese Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet 

stellen.  

 

Beveiliging  

StenVi Advies draagt zorg voor de naleving van de op de 

verwerking van de Persoonsgegevens toepasselijke wet- en 

regelgeving, waaronder de Wbp en de AVG. In dat kader 

voldoet StenVi Advies aan artikel 32 van de AVG om de 

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking. 

StenVi Advies neemt, op aanwijzing van haar opdrachtgevers,  

de volgende maatregelen: 

• Toewijzing van een verantwoordelijke voor 

informatiebeveiliging 

• Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur 

• Toegangsbeveiliging 

• Logging en controle 

• Het beheer van technische kwetsbaarheden 

• Incidentenbeheer 

• Afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten 

• Continuïteitsbeheer. 

 

StenVi Advies spant zich in om de beveiligingsmaatregelen 

periodiek te actualiseren en aan te passen aan de stand der 

techniek. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 

noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden dan 

wel om een op StenVi Advies rustende wettelijke verplichting 

na te leven.  

StenVi Advies maakt indien van toepassing gebruik van 

subverwerkers bij haar opdrachten.  StenVi Advies verstrekt 

op verzoek van opdrachtgever een overzicht van de door haar 

ingeschakelde derden.  StenVi Advies zorgt er in ieder geval 

voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten en 

beveiligingsbeleid op zich nemen zoals tussen opdrachtgever 

en Leverancier worden overeengekomen.  

 

Verwerking van persoonsgegevens 

StenVi Advies legt persoonsgegevens vast ten behoeve van 

aangenomen opdrachten en/of een andere met u gesloten 

overeenkomst en/of om u te informeren over relevante 

activiteiten, producten en diensten van StenVi Advies. 

 

Alle persoonsgegevens die bij ons bekend zijn en nodig zijn 

voor onze diensten, heeft u zelf aangeleverd of zijn verstrekt 

door onze opdrachtgevers. Deze persoonsgegevens kunnen 

altijd op verzoek worden inzien. Wanneer het niet meer 

noodzakelijk is de gegevens te bewaren, zullen wij die wissen. 

Als u persoonsgegevens (deels) wilt laten verwijderen kunt je 

dit als volgt doorgeven: per e-mail naar info@stenvi.nl . Ook 

vragen of klachten over ons privacybeleid en/of ons 

cookiebeleid kunt u zo aan ons melden. 

 

Cookies 

StenVi Advies houdt gegevens bij van het bezoek op onze 

website met behulp van de google analyse tools. Deze 

gegevens worden verzameld om anoniem, statistisch 

onderzoek te kunnen doen, met als doel het optimaliseren van 

onze website. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

 

Informatie opvragen via website 

Als u op onze website uw gegevens achterlaat in de 

contactpagina, wordt de informatie en persoonsgegevens 

rechtstreeks gekoppeld een email, gehost bij dezelfde provider 

en doorgestuurd naar onze administratie.  Derden uw 

gegevens niet kunnen inzien. Wij nemen dan zo spoedig 

mogelijk contact op. 

 

Wijzigingen 

StenVi Advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan 

te brengen in deze privacyverklaring en/of het cookiebeleid. 

Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het 

meest actuele privacy- en cookiebeleid van StenVi Advies. 

 

Inwerkingtreding 

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 9 augustus 

2018. Zie voor meer informatie over de AVG autoriteit 

persoonsgegevens.nl.  

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail aan info@stenvi.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 


