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Deze privacyverklaring geldt voor de ondernemingen Stavoor Inburgering BV, Stavoor
training, advies en projecten BV, Stavoor PIZ BV en DASMO-TPAST BV, vanaf nu Stavoor.
Deze verklaring is van toepassing op alle overeenkomsten met Stavoor en op alle
sitebezoeken.
Stavoor borgt uw privacy zo goed mogelijk en gaat vertrouwelijk om met de informatie die u
aan ons geeft. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens volgen wij de geldende wet- en
regelgeving over privacy. Hoe wij dit doen leest u in onderstaande privacyverklaring.
Doeleinden voor de gegevensverwerking
Stavoor verwerkt uw persoonsgegevens om een overeenkomst tussen u en ons uit te
voeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:
• Het uitvoeren van de overeenkomsten van Stavoor met opdrachtgever
• Het onderhouden van contact met de opdrachtgevers en/of de deelnemers die zijn
aangemeld door opdrachtgever
• Het evalueren en onderzoeken van de dienstverlening van Stavoor
• De administratieve afhandeling van de overeenkomsten
• Het archiveren van de bedrijfsactiviteiten van Stavoor
• Het informeren van de opdrachtgever en deelnemers over nieuwe diensten van Stavoor
• Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke
• Voor zover van toepassing, het voldoen aan de voorschriften van de Wet Inburgering.
Persoonsgegevens
Stavoor bewaart en verwerkt alleen persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft gegeven en
waarvan duidelijk is dat u ze aan ons geeft om door ons te verwerken. Wij verwerken de
volgende persoonsgegevens voor zo ver door u verstrekt:
• naam, adres en woonplaats
• geslacht
• naam, adres en vestigingsplaats van organisatie waar persoon werkt
• naam, adres en vestigingsplaats voor factuuradres organisatie
• e-mailadres
• telefoonnummer
• geboortedatum
• IP-adres
• klik- en surfgedrag
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze verklaring
genoemde doeleinden te bereiken. Tenzij anders wordt bepaald eindigt de bewaartermijn
zeven jaar na het laatste contact door of namens de verwerkingsverantwoordelijke met de
betrokkene.
Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden van uw persoonsgegevens
Wij zullen de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen doorgeven, tenzij
u hier van te voren toestemming voor hebt gegeven, het noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst of Stavoor dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Stavoor passende
beveiligingsmaatregelen getroffen, om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Toegang tot persoonsgegevens zijn
afgeschermd en alleen via wachtwoordbeveiliging toegankelijk voor personen die de
gegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden. Dossiers worden opgeslagen in daartoe
bestemde afsluitbare bewaarplaatsen. Stavoor werkt met de vereiste WIFI-netwerk
beveiliging.
Cookies
Op onze websites gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw
bezoek aan de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.
In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, die bij een later bezoek weer worden
herkend door deze website.
Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren ter verbetering van de
website en het gebruik daarvan. Dit alles om bezoeken aan de website te vereenvoudigen.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert.
Verwijzing naar websites van derden
Op de websites van Stavoor zijn hyperlinks met verwijzingen naar websites van derden. Als
u (een van) deze websites bezoekt, dan geldt daarvoor de voorwaarden in de privacy- en
cookieverklaringen van deze derden.
Uw wettelijke rechten
Als u persoonsgegevens aan ons heeft gegeven, dan heeft u bepaalde wettelijke rechten. U
kan Stavoor vragen in te zien welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen. U kunt ons
ook vragen die gegevens te wijzigen, minder gegevens te laten verwerken en/of bezwaar te
maken tegen deze gegevensverwerking. U heeft ook het recht op overdracht van uw
persoonsgegevens of het wissen daarvan.
Genoemde rechten in dit artikel worden alleen toegestaan aan betrokkene of diens
gemachtigde. Verzoeken hiervoor kunnen worden ingediend bij Stavoor. Betrokkene of diens
gemachtigde moeten zich in voorkomende gevallen kunnen legitimeren en/of hun
bevoegdheid aantonen
Aan een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek voldaan.
Autoriteit Persoonsgegevens
Als u niet tevreden bent over de wijze waarop Stavoor met uw persoonsgegevens om gaat,
dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie daarvoor de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De geldige
privacyverklaring staat altijd op onze websites. Raadpleeg daarom regelmatig onze websites.
Contact met Stavoor
Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen
met Stavoor via info.privacy@stavoor.nl Heeft u een klacht over Stavoor, dan kunt u deze
melden via het klachtenformulier.

