PRIVACYVERKLARING STEDENRIJ B.V.
Algemeen
Om u goed van dienst te kunnen zijn en om ons werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, kunnen wij uw
persoonsgegevens verwerken.
Stedenrij B.V. (hierna: ‘Stedenrij’) verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende
privacywetgeving.
Wij zorgen ervoor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Dit doen wij door van tijd tot
tijd na te gaan of wij nog aan de juiste eisen voldoen, zowel op het gebied van beveiliging van de data als op
het gebied van compliancy met de wetgeving omtrent gegevensbescherming.
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Stedenrij persoonsgegevens verwerkt.
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste categorieën:
 (medewerkers van) cliënten van Stedenrij;
 (medewerkers van) leveranciers van Stedenrij;
 bezoekers van onze website;
 zakenpartners;
 derden die met Stedenrij communiceren.
U kunt in deze Privacyverklaring lezen welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verwerken, voor
welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens
doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.
Deze Privacyverklaring is van toepassing op Stedenrij B.V.
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:
Stedenrij B.V.
Emmasingel 33
5611 AZ te Eindhoven
Tel: 088-2376757
Voor vragen en/of opmerkingen op het gebied van privacy zijn wij te bereiken via info@stedenrij.nl. Meer
informatie over onze organisatie vindt u op onze website www.stedenrij.nl.
Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
Stedenrij verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf
aan ons verstrekt en/of welke wij hebben ontleend aan andere bronnen.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken, afhankelijk van de
dienst waarvan u gebruik maakt:
 NAW-gegevens;
 E-mailadres;
 Telefoonnummer;
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Camerabeelden (ter bescherming van ons kantoor en de faciliteiten: dit richt zich op het gebruik van
de parkeerfaciliteiten, de toegangsverlening tot ons kantoor (bijvoorbeeld bij afspraken op kantoor)
en het toezicht op veiligheid door middel van een aantal camera’s in het door ons gehuurde kantoor in
het kantorencomplex bij Welkin & Meraki);
Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster;
Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen, zoals bedrijfswebsites en social media
platforms, zoals LinkedIn.

Waarvoor gebruikt Stedenrij uw persoonsgegevens?
Stedenrij gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
 Sollicitatieprocedure: werving & selectie van nieuwe medewerkers en kandidaten;
 Informatievoorziening: dit omvat onder andere het versturen / het verzenden van informatie over de
dienstverlening van Stedenrij richting klanten;
 Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met klanten, leveranciers, zakelijke partners,
medewerkers en zzp-ers (inleenkrachten): dit omvat onder andere de verwerking van persoonlijke
gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten en een dienst te kunnen aanbieden of
ontvangen;
 Relatiebeheer: dit omvat onder andere het onderhouden en bevorderen van de zakelijke relatie met
klanten, leveranciers, zakelijke partners, (oud)medewerkers en zzp-ers,;
 Ter bescherming van ons kantoor en de faciliteiten: dit doel richt zich op het gebruik van de
parkeerfaciliteiten, de toegangsverlening tot ons kantoor (bijvoorbeeld bij afspraken op kantoor) en
het toezicht op veiligheid door middel van een aantal camera’s in het door ons gehuurde kantoor in
het kantorencomplex bij Welkin & Meraki;
Grondslagen
Stedenrij verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verkregen.
Stedenrij mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een rechtsgrondslag hebben. De
rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik
maakt. Dit kunnen één of meerdere van de volgende rechtsgrondslagen zijn:
 Uw toestemming;
 De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen;
 De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Stedenrij, waarbij uw
belang niet prevaleert.
Hoe gaat Stedenrij met uw gegevens om? De beveiliging van uw gegevens.
 Stedenrij neemt passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 Personen die namens Stedenrij toegang hebben tot uw gegevens of dossiers werken onder een
vertrouwelijkheidsclausule, waarmee zij de belofte doen om de persoonlijke gegevens, waartoe zij
toegang hebben als onderdeel van hun functie/rol als strikt vertrouwelijk te behandelen;
 Stedenrij implementeert en onderhoudt passende technische, veiligheids- en organisatorische
maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking
en gebruik, evenals tegen onopzettelijk verlies, vernietiging, diefstal of openbaarmaking;
 Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw
persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige
gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten;
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Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u aanwijzingen heeft van
misbruik, dan vagen wij u om via info@stedenrij.nl contact op te nemen met ons.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Stedenrij bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals genoemd in deze
privacyverklaring en waarvoor uw gegevens worden verwerkt of zolang Stedenrij dit verplicht is op grond van
de wettelijk geldende bewaartermijnen.
Data uitwisseling
Stedenrij verstrekt uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader
van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hiervoor uw
toestemming hebt gegeven.
Hierbij kunt u onder andere denken aan de Belastingdienst, Pensioenfondsen, Arbeidsinspectie en andere
toezichthoudende instanties.
Stedenrij kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving, op basis van
een uitspraak van een bevoegde rechter, of bij fraude of misbruik. Als dat het geval is, verleent Stedenrij haar
medewerking.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van
de privacywetgeving. Stedenrij is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens door deze derden.
Stedenrij zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie,
tenzij daarvoor een (model)overeenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u
toestemming geeft voor de doorgifte.
Wat zijn uw rechten?
Wanneer Stedenrij persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u bepaalde rechten welke hieronder (kort) worden
toegelicht.
U kunt Stedenrij verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien
de gegevens onvolledig, onjuist of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die wij van u in ons bezit hebben, op te vragen.
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Stedenrij kunt u bezwaar maken indien uw
persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming heeft gegeven,
welke noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijk voor het nakomen van een
wettelijke verplichting of één van de andere rechtsgrondslagen. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw
persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.
Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons
heeft verstrekt, u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft. Dit houdt in dat wij uw
gegevens op gestructureerde, gangbare en overzichtelijke wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons
daarom verzoekt.
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Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?
 Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via een
email of door een aangetekende brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en
telefoonnummer. Wij reageren binnen één maand na ontvangst op uw verzoek.
 Wij vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen
wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
 Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring, of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, niet of onvoldoende door ons worden nageleefd, kunt u dit
melden via info@stedenrij.nl.
 U heeft, als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerkingen op een manier die in strijd is met
de privacywet, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via
het klachtenformulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Over deze Privacyverklaring
Stedenrij behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Elke aanpassing zal
op deze pagina bekend worden gemaakt. De meest recente versie vindt u altijd op onze website.
De laatste wijziging was op 9 juli 2020.
Heeft u vragen of opmerkingen over onze Privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via
info@stedenrij.nl.
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