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Privacyverklaring
In deze privacyverklaring beschrijven wij de manier waarop (uw) persoonsgegevens worden verzameld en 
hoe daarmee omgegaan wordt. Onder andere wordt uitgelegd voor welke doelen persoonsgegevens 
opgeslagen worden. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. 
Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Wie zijn wij?
Sain milieuadvies, gevestigd te Vaassen (8171 PR) aan de Laarseweg 24-1.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen 
krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
• Klanten;
• Personeelsleden en derden die werkzaamheden voor ons verrichten;
• Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen 

krijgen of hebben gehad;
• Bezoekers aan onze website, voor zover zij zelf gegevens achterlaten door het invullen van een 

(contact-) formulier of zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Algemeen
• NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummers en andere contactgegevens;
• Overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier op 

onze website in te vullen of door een offerte aan te vragen, in (schriftelijke) correspondentie en 
telefonisch.

Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer 
Als u voor Sain milieuadvies werkt/heeft gewerkt verwerken wij aanvullend: 
• Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
• Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
• Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan 

heeft;
• Gegevens over beschikbaarheid;
• Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid 

van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
• Nationaliteit, BSN-nummer en kopie van identiteitsbewijs;
• Lidmaatschappen van vakverenigingen;
• Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie. 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden:
• In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever;
• In het kader van een overeenkomst met een leverancier;
• In verband met de personeels- en salarisadministratie;
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• In verband met een wettelijke verplichting. Het gat daarbij bijvoorbeeld om gegevens die wij nodig 
hebben voor onze belastingaangifte. Ook zijn wij verplicht om bij bepaalde onderzoek de 
opdrachtgever te vermelden.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.
• Toestemming van de betrokken persoon.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen persoonsgegevens niet aan derden en verstrekken uitsluitend gegevens aan derden indien 
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-
overeenkomst.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in de privacyverklaring 
genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. 

Cookies en vergelijkbare technieken
Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op 
uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en 
uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor 
cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt bij ons een 
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens doen. Ook 
kunt u bezwaar maken op de verwerking van uw persoonsgegevens of de toestemming tot het 
verwerken ervan intrekken. Als wij bij uw verzoek uw identiteit niet kunnen vaststellen, vragen we 
daarbij wel om legitimatie.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neemt u dan contact met ons op.
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