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INLEIDING

In  deze  privacy  verklaring  leest u  alles  over  de manier 

waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe 

daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw 

gegevens opgeslagen liggen  en  voor  welke  doelen  uw 

gegevens  opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al 

uw  rechten  met  betrekking  tot  uw  gegevens  en hoe u 

gebruik kunt maken van die rechten. De  privacyverklaring  zal  

soms gewijzigd  worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het 

is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Sierraad Foru verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf 

aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

SIERRAAD FORU VERWERKT UW PERSOONLIJKE 
GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEN.

Het afhandelen van uw betaling

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig 
is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze 
diensten en producten

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Sierraad Foru verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier 
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig 
hebben voor onze belastingaangifte.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Google Analytics

Mail

Wordpress

01. Google analytics

De  website  van  Sier Raad Foru  verzamelt  uw  gegevens  

om  de  website  te  verbeteren.  Dit gebeurt met Google 

Analytics. Deze gegevens zijn  anoniem  en  zijn  dus  niet  

gebonden  aan  jouw  persoonlijke  gegevens.  Denk  hierbij  

aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de 

pagina’s die u veel bezoekt.

02. Mail

De e-mail van Sier Raad Foru wordt gehost bij  Minturn.  Als  

u  contact  opneemt  via  de formulieren of via mail, worden 

die betreffende mails opgeslagen op de servers van Minturn.

03. Wordpress

Deze cookie wordt gebruikt om te zien of u bent ingelogd. Deze 

informatie wordt niet gedeeld met derden.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Sier 

Raad Foru, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren 

van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke 

regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Contact opnemen

Op  het  moment  dat  u  contact  opneemt  met  Sier Raad 

Foru via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt,  

zoals  bijvoorbeeld  uw  naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres,  

opgeslagen op de mailserver. Die mails  worden  tot  

maximaal  twee jaar terug bewaard.

02. Google Analytics

De   gegevens   die   Analytics   op   de   website   verzameld  

zijn  anoniem,  dus  niet  verbonden  aan  uw  naam,  bedrijf  

of  e-mailadres.  Deze  gegevens  worden voor onbepaalde 

tijd bewaard binnen Google Analytics.



DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Sierraad Foru verkoopt uw gegevens niet aan derden en 

verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met u of om tevoldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken 

in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te 

zorgen voor eenzelde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Sierraad Foru blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE 
WIJ GEBRUIKEN

Sierraad Foru gebruikt alleen technische en functionele cookies. 

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 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 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.

GEGEVENS INZIEN AANPASSEN OF VERWIJDEREN

01. Recht op inzage

U  hebt  het  recht  om  ten  alle  tijden uw gegevens  op  te  

vragen  die  bij  Sier Raad Foru vastgelegd  en  bewaard  worden.  

Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op  

te  nemen  met  Sier Raad Foru.  Je  krijgt  dan  een overzicht van 

jouw gegevens.

02. Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat jouw gegevens bij  Sier Raad Foru  

vastgelegd  zijn?  Dan heeft u het  recht op het laten wissen van 

uw gegevens.

03. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit  

Persoonsgegevens, als u vindt dat Sier Raad Foru niet op de juiste 

manier met uw gegevens omgaat.

04. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Sier Raad Foru uw gegevens gebruikt? Dan 

Heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw 

persoonsgegevens. Het  gebruik  maken  van  deze  rechten  kan  

via info@sierraadforu.nl onder toezending van een kopie id-bewijs  

waarbij  de  pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-

bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om 

binnen een week te reageren.

BEVEILIGING

Er  worden  van uw persoonsgegevens  geen  fysieke kopieen 

gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de 

eerdergenoemde systemen en software. 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd  door  

een  SSL  certificaat.  Dit betekent dat uw verbinding met de 

website van Sier Raad Foru prive is. U herkent deze beveiliging aan 

het groene slotje voor de url.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via 
onderstaande contactgegevens.

Sier Raad Foru  |  +31 6 53 51 80 60

Haarlemmermeestraat 150 H | 1058KJ | Amsterdam

KVK: 34187736 | info@sierraadforu.nl


