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privacy verklaring 

Artikel 1: Wie zijn wij?  

SAVA support

KvK: 84969318

www.savasupport.nl

info@savasupport.nl 

06 45 63 91 94


Indien er vragen zijn m.b.t. privacy en/of deze verklaring, verzoek ik u deze schriftelijk in te dienen 
via info@savasupport.nl


Artikel 2: De gegevens die worden verwerkt en/of bewaart:  
Naar aanleiding van een contactformulier dat wordt ingevuld, worden de volgende gegevens 
bewaart: 

- Naam en bedrijfsnaam;

- E-mailadres. 


De gegevens die wij verwerken en bewaren van opdrachtgevers zijn onder andere:

- Naam en bedrijfsnaam;

- Adresgegevens;

- E-mailadres;

- Telefoonnummer;

- Bankrekeningnummer;

- KvK en BTW nummer;


Artikel 3: Doeleinden en rechtsgronden voor deze gegevens: 
Deze gegevens worden bewaart omdat deze nodig zijn om voor u als (toekomstige) opdrachtgever 
te kunnen werken. Dit kan zowel wettelijk bepaald zijn, als nodig voor de administratie binnen mijn 
bedrijf (facturering bijvoorbeeld).


Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt!


Artikel 4: Bewaartermijn: 
Indien u mijn opdrachtgever bent, bewaar ik uw gegevens zonder bewaartermijn.

In het geval een opdracht wordt beëindigd of er komt geen opdracht tot stand, bewaar ik uw 
gegevens tot één jaar na het laatste contactmoment. 


Artikel 5: Recht op inzage, wijziging en verwijdering: 
U heeft het recht op inzage van uw gegevens, correctie, verwijdering of gegevensovervraging. U 
dient uw verzoek per e-mail (info@savasupport.nl) in te dienen zodat ik u verder kan helpen. Na 
verwerking krijgt u hier altijd schriftelijk een bevestiging van. 


U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het idee heeft dat 
er misbruik wordt gemaakt van uw gegevens.
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Artikel 6: Cookies 
SAVAsupport.nl maakt enkel gebruik van functionele cookies. U krijgt hiervan een melding zodra u 
de website bezoekt. Indien u op ‘accepteer’ drukt of zonder deze melding weg te drukken verder 
gebruik maakt van de website, gaat u akkoord met deze cookies. 
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