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ServiceCultuur waarborgt de privacy van de gebruikers van haar diensten. De 
persoonsgegevens van gebruikers worden dan ook uiterst zorgvuldig behandeld. 
ServiceCultuur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) aan haar dienstverlening stelt. 
 
Grondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens 
 
ServiceCultuur verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 
• voor- en achternaam 
• adresgegevens 
• telefoonnummer 
• emailadres 
• geslacht 
• overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door een bespreking, door het invullen van 

het webformulier, via email of telefonisch. 
 
Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij? 
 
• wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 
 
Waarvoor hebben wij uw gegevens nodig? 
 
• om de overeengekomen diensten en producten te kunnen verwerken 
• om indien nodig met u in contact te kunnen treden ter uitvoering van de dienstverlening 
• voor casuïstiek en voorbereiding als trainer en coach 
• om u te informeren over onze diensten en producten 
• om u facturen te kunnen sturen 
• om betalingen te kunnen verwerken 
• ServiceCultuur verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zij, zoals 

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
ServiceCultuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken 
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 
door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 
 
Delen wij uw gegevens met anderen? 
 
ServiceCultuur verstrekt uw persoonsgegevens, zonder uw toestemming, niet aan derden. 



 

 

  

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ServiceCultuur een 
bewerkersovereenkomst, zoals de accountant, om te zorgen voor een zelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ServiceCultuur blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen. 
 
Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen? 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@servicecultuur.nl 
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie of 
scan van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze 
kopie of scan uw Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw 
privacy. ServiceCultuur zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek 
inhoudelijk reageren. 
 
Hoe worden uw gegevens beveiligd? 
 
ServiceCultuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden op passende technische en 
organisatorische wijze beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 
Indien onverhoopt sprake is van een datalek (onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging 
of vrijkomen van persoonsgegevens door derde), zal meteen melding, gedaan worden bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf. 
 
Mocht u ondanks de getroffen maatregelen de indruk krijgen dat uw persoonsgegevens niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@servicecultuur.nl 
 
Wijziging privacy statement 
 
ServiceCultuur behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement of Privacy verklaring te 
wijzigen. 
 
Vragen over privacy? 
 
Indien u vragen heeft over uw privacy en over hoe wij met uw privacy omgaan dan kunt u 
contact opnemen met ons via info@servicecultuur.nl  
 


