Privacy Verklaring Zennith, 1 januari 2021
Zennith hanteert een strikt privacybeleid voor zowel https://www.zennith.nl als voor de algemene verwerking van uw
persoonsgegevens.
Zennith volgt de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van gegevens van haar klanten, collega’s,
business partners en bezoekers. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten die Zennith verstrekt.
Door gebruik te maken van https://www.zennith.nl gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in
onderstaande Privacy Verklaring.
Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Zennith
Vestigings- en bezoekadres: Horatiuslaan 4, 6135 HW, Sittard
Telefoonnummer: +31 (0)6 11 388 957
E-mailadres: info@zennith.nl
Website: https://www.zennith.nl
KVK-nummer: 67659926
Uw persoonsgegevens zijn nodig
Zennith verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om
u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Om offertes en facturen op te stellen heeft Zennith uw adresgegevens nodig.
Daarnaast gebruikt Zennith uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van
opdracht.
Zennith verwerkt ook persoonsgegevens als Zennith hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Zennith nodig heeft
voor de belastingaangifte.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Zennith verwerkt:
•
Voor- en achternaam
•
Bedrijfsadres
•
Telefoonnummer
•
Faxnummer
•
E-mailadres
Zennith verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond,
geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of geaardheid.
De bewaartermijn van uw persoonsgegevens
Zennith bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt
of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.
Voor het bewaren van alle persoonsgegevens geldt dat Zennith de wettelijke bewaartermijn niet overschrijdt. Na deze
bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd danwel onbruikbaar gemaakt.
Delen van uw persoonsgegevens
Zennith verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien Zennith u niet van dienst kan zijn maar sectorgenoten voor u kan inschakelen, vraagt Zennith uw toestemming om uw
e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven aan de betreffende professional.
Zennith verkoopt op geen enkele wijze uw persoonsgegevens aan derden.
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In kaart brengen websitebezoek
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van https://www.zennith.nl. Deze website
verzamelt geen persoonsgegevens, tenzij die expliciet en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt.
Zennith gebruikt alleen technische en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die Zennith gebruikt 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 kan Zennith hiermee de
website optimaliseren. U kunt zich 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.
Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie
of verwijdering sturen naar info@zennith.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Zennith u een kopie van uw identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zennith zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Zennith neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde
handen vallen.
Persoonsgegevens staan op een beveiligde pc met realtime virus- en malwarebescherming. Er wordt gebruik gemaakt van
een beveiligd MS Excel bestand dat dagelijks geback-upt wordt naar de Google Cloud.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@zennith.nl.
Geautomatiseerde besluitvorming
Zennith 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 Zennith) tussen zit.
Wijzigingen in Privacy Verklaring
Zennith kan deze Privacy Verklaring naar eigen inzicht van aanpassen of wijzigen. Wanneer Zennith veranderingen aanbrengt,
wordt dit middels een nieuwe datum duidelijk vermeld. Zennith adviseert u deze Privacy Verklaring regelmatig te bekijken,
zodat u op de hoogte blijft van de manier waarop Zennith uw persoonsgegevens beschermt.
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