Privacyverklaring leveranciers, freelancers e.a.

SAOA verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar relatie met leveranciers, freelancers en
anderen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering / de kantoororganisatie. In dat kader worden de
volgende persoonsgegevens verwerkt:
-

Van bedrijven en contactpersonen: naam, adres, telefoonnummers, e-mail adressen, andere
communicatiegegevens, functie, en bankrekeningnummers.

-

Eventuele andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze kantoororganisatie.

Het gaat om gegevens die wij ontvangen van onze leveranciers en anderen met wie wij een
(contractuele) relatie aangaan, en om informatie uit openbare bronnen zoals de website van een
bedrijf.
Deze informatie hebben wij nodig om contact te kunnen houden en ervoor te zorgen dat de
bedrijfsvoering en de kantoororganisatie optimaal verloopt. De persoonsgegevensverwerking is
noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij onze leveranciers en andere
betrokkenen partij zijn, of om op verzoek van de betrokkenen vόόr de sluiting van een overeenkomst
maatregelen te nemen. Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het beoogde doel en
verstrekken deze zonder uw toestemming niet aan derden.
Persoonsgegevens van onze leveranciers en anderen van wie wij in het kader van onze
kantoororganisaties persoonsgegevens verwerken, worden zo spoedig mogelijk na beëindiging van
de relatie verwijderd, met uitzondering van fiscaal benodigde informatie die 7 jaar moet worden
bewaard.
U heeft het recht om ons te vragen om inzage te geven in de persoonsgegevens die wij over u
verwerken. Ook kunt u ons vragen om persoonsgegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. Voorts
kunt u ons vragen persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, of om deze in een
gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.
Een dergelijk verzoek kunt u per e-mail indienen bij Frans Beekman, de functionaris
gegevensbescherming van SAOA. Zijn e-mailadres is fbeekman@aanpakoverlast.nl. Op uw
verzoek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, na ontvangst worden gereageerd.
Ten slotte kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruikpersoonsgegevens
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