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PRIVACY POLICY 

Software, Advice & Consultancy hecht veel waarde aan de bescherming van jouw 
persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en 
gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Software, Advice & Consultancy houdt zich 
in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

• Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy. 

• Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking 

van jouw persoonsgegevens. 

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is. 

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

Software, Advice & Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien je na het lezen van onze 
Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan 
dit via onderstaande contactgegevens. 

CONTACTGEGEVENS 

Software, Advice & Consultancy 

t.a.v. Klantenservice 

Houtmortelsstraat 27 

6017 CM Thorn 

T: +31 475 56 23 52 

E:  privacy@sac-ict.nl 

W:  https://sac-ict.nl 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

Software, Advice & Consultancy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van 

onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.  

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

• Bankrekeningnummer 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze 

website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

 

mailto:privacy@sac-ict.nl
https://sac-ict.nl/
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MINDERJARIGEN 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter 

niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn 

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen 

verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben 

verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sac-ict.nl, dan 

verwijderen wij deze informatie. 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

Software, Advice & Consultancy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het afhandelen van jouw betaling 

• Verzenden van onze nieuwsbrief 

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

• Om goederen en diensten bij je af te leveren 

• Software, Advice & Consultancy analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de 

website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw 

voorkeuren. 

• Software, Advice & Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 

Software, Advice & Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een 

mens (bijvoorbeeld een medewerker van Software, Advice & Consultancy) tussen zit.  

Software, Advice & Consultancy gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  

• MailChimp 

Zodra je een order of opdracht bij ons plaatst zal er een inschrijving volgen in ons 

mailsysteem. Dit gebruiken wij voor nieuwsbrieven en mededelingen over onze diensten en 

de beschikbaarheid hiervan. Uitschrijving is altijd mogelijk via een link in deze mails. 
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HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Software, Advice & Consultancy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende 

bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Categorie Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden  

Voor aankopen van 
producten met 
levenslange toegang 

• Naam 
• Email adres 

Onbeperkt Deze gegevens zijn benodigd 
voor het aanmaken van een 
account waarmee toegang tot de 
aangekochte producten wordt 

verkregen. Aangezien het 
producten betreft met 
onbeperkte toegang, dient het 
account ook een onbeperkte 

levensduur te hebben 

• Adres 

• Land 

8 jaar Verplichting vanuit de 

belastingdienst 

Voor aankopen van 
producten met 
toegang van 
maximaal een jaar 

• Naam 
• Email adres 
• Adres 
• Land 

8 jaar Verplichtingen vanuit de 
belastingdienst. Verder zijn deze 
gegevens benodigd voor het 
aanmaken van een account. 

Aangezien het producten zijn 
met toegang voor de duur van 
een jaar, dienen de gegevens 
minimaal dat jaar te blijven 
bestaan. Maar vanwege 
verplichtingen vanuit de 
belastingdienst is de totale 

bewaartijd dus 8 jaar. 

Voor het inschrijven 

op onze nieuwsbrief 

• Naam 

• Email adres 

Tot men zelf 

uitschrijft (via 
de link in elke 
nieuwsbrief 

mogelijk) 

De nieuwsbrief kunnen 

afleveren. 
Voor onze nieuwsbrief maken wij 
gebruik van MailChimp. Met hen 

hebben wij een 
gegevensverwerkers 
overeenkomst. MailChimp is 
gevestigd in de Verenigde 
Staten. Dit bedrijf is 
gecertificeerd voor het EU-US 
Privacy Shield waardoor het is 

toegestaan om  
persoonsgegevens met dit 
bedrijf  te delen. Vermeld dient 
te worden dat persoonsgegevens 
hierdoor naar landen buiten de 
EU worden doorgegeven. 

Reacties geplaatst op 
onze website 

• Naam 
• Email adres 
• Website 
• IP adres 

Zolang van 
toepassing op 
het betreffende 
artikel. 

Andere bezoekers van onze 
website meer waarde bieden 
door opmerkingen/aanvullingen 
van lezers. De IP adressen 
worden vastgelegd om eventuele 
spam te kunnen blokkeren. 

Mail wisselingen / 
Contact formulier 

• Naam 
• Email adres 
• mail bericht 

Onbeperkt / 
direct 
verwijderd na 
afhandeling 
van de email 

Voor klanten wordt de 
mailwisseling gearchiveerd en 
blijven deze gegevens 
beschikbaar zolang de 
klantrelatie blijft bestaan. 
Voor niet-klanten wordt de 

https://www.privacyshield.gov/list
https://www.privacyshield.gov/list
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mailwisseling verwijderd na 
afhandeling van de email. 

Offerte • Naam 
• Email adres 
• Adres 
• Land 

Direct 
geanonimiseerd 
nadat klant 
offerte afwijst 
of de offerte 
een half jaar 
open staat. 

Voor offertes 
die doorgezet 
worden naar 
een opdracht 
geldt een 
bewaarplicht 

van 8 jaar 

Standaard krijgen offertes een 
geldigheidsduur van 14 dagen 
tot 3 weken afhankelijk van het 
type offerte. 
Door de klant afgewezen 
offertes worden direct 
geanonimiseerd waarbij de 

persoonsgegevens worden 
verwijderd. Dit wordt ook 
toegepast op openstaande 
offertes die een half jaar open 
staan.   
Voor een offerte die omgezet 

wordt naar een opdracht geldt 

dat deze bij de opdracht 
bewaard blijft en wordt de 
bewaarplicht van 8 jaar vanuit 
de belastingdienst 
overgenomen. 

Factuur • Naam 
• Email adres 
• Adres 
• Land 

8 jaar Verplichtingen vanuit de 
belastingdienst.  

Backup  60 dagen Om de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van Software, 

Advice & Consultancy te 
garanderen, wordt er regelmatig 
een backup gemaakt van onze 
systemen. Uiteraard bevinden 

zich in deze backup 
persoonsgegevens. De backup 

wordt maximaal 60 dagen 
bewaard op een offline locatie. 
Deze is dus niet via het internet 
te benaderen en is alleen 
toegankelijk voor Software, 
Advice & Consultancy zelf. 

Mocht in het geval van een 
calamiteit het noodzakelijk zijn 
een backup terug te zetten, dan 

zullen eerst de eventueel nog 
aanwezig zijnde gegevens van 
personen die een beroep hebben 
gedaan op het recht van 

vergetelheid worden verwijderd. 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

Software, Advice & Consultancy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze 

uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om 

te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens in onze opdracht 

verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 

beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Software, Advice & Consultancy blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerking. 
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COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 

Software, Advice & Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld 

jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  

Software, Advice & Consultancy maakt gebruik van Google Analytics, hiervoor worden ook 

cookies gebruikt. De door Google Analytics verzamelde data wordt geanonimiseerd en is dus niet te 

herleiden naar individuele personen. Daarbij worden de gegevens niet gedeeld met Google. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies 

meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van 

je browser verwijderen. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Software, Advice & 

Consultancy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een 

verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand 

naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van 

jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sac-ict.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie 

van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 

(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy Software, Advice & 

Consultancy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, op jouw verzoek 

reageren. 

Software, Advice & Consultancy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons.  

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 

Software, Advice & Consultancy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice 

of via privacy@sac-ict.nl.  

 

 

 

mailto:privacy@sac-ict.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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WIJZIGINGEN 

De manier waarop Software, Advice & Consultancy persoonsgegevens verwerkt en de 

samenstelling of hoeveelheid van gegevens die Software, Advice & Consultancy verwerkt kan 

wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacy policy aan te passen. Je zult indien 

noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging. In deze privacy policy wordt altijd 

de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018. 

 


