PRIVACY STATEMENT NOORDZIJ PARTNERS B.V.
OPDRACHTGEVERS

Noordzij Partners B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het
belangrijk om u te vertellen hoe ons privacybeleid is opgebouwd.
In dit privacy statement lichten wij toe welke gegevens wij wanneer en met welk doel
verwerken. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden altijd opgeslagen op
beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor derden.
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect naar u als persoon te herleiden
zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan uw NAW-gegevens. Ons basisprincipe
is dat wij nooit meer persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken dan strikt
noodzakelijk.
De persoonsgegevens die wij van u verwerken zijn alleen die persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met u. Dit betreft
de contactgegevens van u of uw organisatie en haar contactpersonen en de
persoonsgegevens die wij van u verkrijgen in het kader van de door u verstrekte
opdracht.
Waarom Noordzij Partners B.V. uw persoonsgegevens nodig heeft
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Zo hebben wij uw
persoonsgegevens nodig om uitvoering te geven aan de overeenkomst waarin u ons
opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten. Ook gebruiken wij uw
persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van voor u van belang zijnde
ontwikkelingen.
Wij hebben uw persoonsgegevens daarnaast nodig om te kunnen voldoen aan wettelijke
verplichtingen die op ons rusten. Daarbij kan worden gedacht aan wettelijke
voorschriften die zien op de inrichting van onze bedrijfsvoering. Uw persoonsgegevens
hebben wij nodig om een deugdelijke administratie te kunnen voeren.
Wie uw persoonsgegevens verwerkt
Noordzij Partners B.V., gevestigd aan de Paulus Potterstraat 20 te (1071 DA)
Amsterdam, is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw
persoonsgegevens.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden als dit nodig is voor de
uitvoering van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van
diensten, als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of in gevallen waarbij wij bij
de uitvoering van onze werkzaamheden gebruik maken van een externe dienstverlener.
Voor zover vereist sluiten wij een verwerkersovereenkomst.
Uw gegevens worden in voorkomend geval doorgegeven aan derden gevestigd buiten de
EU, indien dit onderdeel is van onze afspraken met u. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake
zijn wanneer u ons vraagt om te assisteren bij de registratie van IE-rechten buiten de
EU.
Welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, maar ook op
wijziging, overdracht, vergetelheid of verwijdering daarvan. U kunt ook bezwaar maken
tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ons
verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die wij over u hebben vastgelegd of
wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten
verwijderen of laten overdragen, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via
office@noordzijpartners.nl. Wij zullen u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier
weken meedelen welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt en of wij aan uw
verzoek tot verwijdering, aanpassing of overdracht zullen of kunnen voldoen.
Mocht u klachten hebben over onze gegevensverwerking, neem dan gerust contact met
ons op via office@noordzijpartners.nl of +31(20)305 02 20. Ook wijzen wij u erop dat u
een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse
toezichthoudende autoriteit.
Voor welke periode Noordzij Partners B.V. uw persoonsgegevens bewaart
Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld. In ieder geval bewaren wij de
door u verstrekte persoonsgegevens voor de termijn die nodig is om de door u verstrekte
opdracht uit te voeren en eventuele claims te kunnen afwikkelen. Voor bepaalde
gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Zo hebben wij een fiscale bewaarplicht van
ten minste zeven jaar. Aan u gerichte facturen bewaren wij voor deze termijn.
Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien daartoe aanleiding is. De meest
recente versie van dit privacy statement staat op onze website.
Contact
Voor vragen over onze gegevensverwerking kunt u zich richten tot
office@noordzijpartners.nl of contact met ons opnemen via +31(20)305 02 20.

