Privacy statement Super Prof B.V.
Super Prof B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens, die onder andere
zijn binnengekomen of binnen komen via www.superprof.nl. Wij doen er alles aan om uw privacy
te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
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 uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.
Super Prof is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen
van onze Privacy policy, of in het algemeen, vragen heeft of contact met ons op wenst te nemen, dan kan
dit via onze contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Super Prof kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
- uw initialen, voor- en achternaam, tussenvoegsel, mogelijke titel en geslacht;
- de bedrijfsgegevens, inclusief naam en branche waarin het bedrijf opereert;
- uw e-mailadres, postadres en (mobiele) telefoonnummer;
- overige gegevens die voor het verlenen van onze diensten noodzakelijk zijn;
gegevens over uw bezoek aan onze website, inclusief het apparaat dat u gebruikt om onze website te
bezoeken; gegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie.
In veel gevallen stelt u zelf deze persoonsgegevens aan ons ter beschikking: u neemt contact op met een
vraag, u gaat met Super Prof een handelsrelatie aan, u laat uw gegevens achter op onze website, geeft uw
visitekaartje af of solliciteert bij Super Prof.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, leveranciers
prospects en overige geïnteresseerden
Persoonsgegevens worden door Super Prof verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):
- Om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw contactverzoek of vraag;
- Om een overeenkomst met u aan te gaan en die overeenkomst na te komen;
- Om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
- Om informatie met betrekking tot onze producten te verspreiden;
- Om marketingactiviteiten uit te voeren, waaronder het versturen van nieuwsuitingen en -brieven;
- Om met de statistieken betreffende het gebruik van onze website de werking van onze website te
monitoren en mogelijk verbeteren;
- Om een sollicitatie te kunnen behandelen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De uitvoering van een overeenkomst;
- De uitvoering van een wettelijke verplichting;
- De behartiging van ons gerechtvaardigd belang;
- Uw toestemming, in de vorm van de afgifte van uw visitekaartje, een koppeling via LinkedIn of uw
inschrijving voor de nieuwsbrief via www.superprof.nl

Opslag
Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerking. Daarbij bewaart
Super Prof uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en
regelgeving te voldoen.
De persoonsgegevens waarvoor u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om die persoonsgegevens te
verwerken worden bewaard voor zolang Super Prof die gegevens gebruikt voor het uitvoeren van marketing
activiteiten. Mocht Super Prof om welke reden dan ook daar vanaf zien, dan worden uw persoonsgegevens voor
dat doel tot maximaal één jaar na het versturen van een laatste marketingactiviteit bewaard. Het is te allen tijde
mogelijk om uw toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Dat kan via onze
contactgegevens onder aan dit document.

Cookies en logbestanden
www.superprof.nl maakt gebruik van sessiecookies, permanente cookies en re-targeting cookies: met
behulp van een re-targeting cookie kunnen gebruiksgegevens worden geregistreerd, opgeslagen en
gebruikt. Deze worden tot na het einde van de browsersessie opgeslagen en mogelijk bij een volgend
bezoek(en) aan de website weer opgeroepen. Deze toestemming kan te allen tijde met geldigheid voor de
toekomst worden herroepen door de gebruiker, door de browserinstellingen aan te passen en het
aannemen van cookies te weigeren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van onze online omgeving;
- Het verzorgen van statistische gegevens;
- Het verzorgen van onze nieuwsbrieven.
Wij streven ernaar nooit persoonsgegevens door te geven aan andere partijen die niet aan de AVG zouden
voldoen. In sommige gevallen zijn de derden echter zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG en is
Super Prof niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens bij dergelijke
derden. In het geval Super Prof zogenoemde verwerkers inschakelt, zijn die partijen zelf verantwoordelijk
voor de naleving van de AVG. Super Prof zal echter geen persoonsgegeven doorgeven aan verwerkers
waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere
partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde
verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Wij gaan dan z.s.m. uw klacht proberen op te lossen. Tot slot heeft u
altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy Statement vragen of opmerkingen heeft, kunt u via de gegevens
hieronder contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Super Prof B.V.
De Geerden 16, 5334 LE Velddriel
E info@superprof.nl
T +31 (0)418 634 600

Mogelijke wijzigingen of aanvullingen
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen door middel van
het aanpassen van de informatie op deze pagina. Indien er daarbij sprake zou zijn van wezenlijke
wijzigingen dan zullen we dat actief via onze website en mogelijk andere kanalen kenbaar maken.

