
Hobby & Stof  Consultancy  v.o.f.                      advies en vertegenwoordiging

PRIVCACYBELEID van Hobby & Stof Consultancy v.o.f.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Hobby & Stof Consultancy v.o.f. 
(hierna: 'H&S') verwerkt van haar klanten en geïnteresseerden.

Indien u zich aanmeldt als klant of als geïnteresseerde bij H&S of om een andere reden persoons- en/of 
bedrijfsgegevens aan H&S verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoons- en/of 
bedrijfsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacybeleid door te 
lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Hobby & Stof Consultancy v.o.f., Napoleonsweg 15a, 6086 AB te Neer in Nederland, telefoonnummer 
+31638091224, KvK nummer 65090241, BTW nummer  NL855976081B01.
De beherend vennoot is bereikbaar via info@hobby-stof.nl. 

2. Welke gegevens verwerkt H&S en voor welk doel
2.1 In het kader van uw aanmelding worden de volgende persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt:
            a) bedrijfsgegevens inclusief persoonsgegevens en uw btw nummer
            b) adresgegevens eventueel post- en afleveradres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
            d) overige persoons- en bedrijfskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze samenweking    

zoals bv social media accounts en namen van websites.

2.2 H&S verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::  
a) uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden gebruikt voor het onderhouden van contact, 

welke u bent aangegaan middels een aanvraag, offerte, aankoop of andere vorm van 
communicatie, waarbij u uw gegevens hebt afgegeven aan H&S.

b) uw persoons/ en bedrijfsgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en het 
maken avan afspraken over diensten en bedrijfsactiviteiten van H&S.

2.3 Uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden bewaard, zoland de relatie actief is. Mocht uw 
bedrijf stoppen of is er een andere reden, waarbij onderhoud van contact niet meer van belang is, 
zal tot uiterlijk een jaar na afloop van de relatie H&S uw data bewaren.

E-mail berichtgeving:
H&S gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, 
diensten en andere interessante informatie, die voor u van belang kan zijn.  Afmelding voor deze mailings is 
te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing en/of per apart bericht aan H&S. 

3. Bewaartermijnen 
H&S verwerkt en bewaart uw persoons- en/of bedrijfsgegevens gedurende de duur van onze actieve relatie 
tot maximaal een jaar na afloop van onze actieve relatie en/of beëindiging van uw onderneming. Aansluitend
worden de persoonsgegevens vernietigd.
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4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft H&S passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen. 
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt H&S gebruik van diensten van derden, 

zogenaamde verwerker.  Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via e-mail kunt u een verzoek indienen om uw persoons- en/of bedrijfsgegevens in te zien, te 

ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. H&S zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een 
maand na ontvangst hierover informeren 

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoons- en/of  bedrijfsgegevens 
als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met H&S. 

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop H&S uw persoons- en/of bedrijfsgegevens verwerkt of 
uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met één van de vennoten van H&S.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan 
info@hobby-stof.nl. 

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij 
adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 
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