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Qui Vive Strategie is een bureau voor waardevolle digitalisering. Ik hecht veel waarde
aan bescherming en beveiliging van persoonsgegevens.
Bedrijfsgegevens
Qui Vive Strategie is een handelsnaam van Glossy Affairs. Deze privacyverklaring gaat
over het verwerken van persoonsgegevens door Qui Vive Strategie en Glossy Affairs.
Ik, Judith van Erve, ben als eigenaar van Qui Vive Strategie en Glossy Affairs
verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door Qui Vive Strategie en
Glossy Affairs.
Contactpersoon
Voor alle vragen en verzoeken over het verwerken van persoonsgegevens door Qui Vive
Strategie en Glossy Affairs kun je contact opnemen met:
Judith van Erve
Sweerts de Landasstraat 66
6814 DJ Arnhem
contact@quivivestrategie.nl
06 44 30 29 27
Verwerking van persoonsgegevens
Ik verwerk persoonsgegevens met de volgende doelen: contact met je opnemen over de
dienstverlening, betaling van facturen en de belastingaangifte.
Verzamelen van persoonsgegevens
Welke persoonsgegevens ik verzamel en waarom:
Bezoek van de website
Ik onderzoek het bezoek aan mijn website via het programma Jetpack. Ik maak hiervoor
zeer beperkt gebruik van cookies, ik volg geen individuele bezoekers binnen of buiten
mijn website.
Bericht sturen via de website
Op de website van Qui Vive Strategie staat een contactformulier. Je persoonlijke
gegevens zoals je (bedrijfs)naam en het e-mailadres die je hiermee aan mij verstrekt
gebruik ik alleen om contact met je op te nemen.
Betaling van facturen
Persoonsgegevens zoals je bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam en adresgegevens heb
ik nodig voor betaling van facturen en worden opgeslagen in mijn elektronische

boekhoudsoftware (e-boekhouden). Alleen ik en de boekhouder (Boekhouderjoris.nl)
hebben hier toegang toe. Hiervoor sluiten we een verwerkersovereenkomst af.
Bewaren van gegevens
Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar:
Persoonsgegeven worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
ze zijn ontvangen, hiervoor gelden de bewaartermijnen die hieronder worden genoemd.
Als er wettelijke verplichtingen zijn om persoonsgegevens langer te bewaren dan houd
ik me aan de wettelijke termijn.
Bewaartermijnen
Je (bedrijfs)naam, e-mailadres en mogelijke andere persoonsgegevens (zoals je
telefoonnummer) die je in een bericht of op een andere manier met mij hebt gedeeld
bewaar ik in mijn databestanden en worden binnen 1 (een) jaar na ons laatste contact
door mij hieruit verwijderd.
Persoonsgegevens zoals je bankrekeningnummer, (bedrijfs)naam en adresgegevens die
zijn opgenomen in de boekhouding bewaar ik 7 (zeven) jaar. Na deze termijn van 7
(zeven) jaar worden ze binnen 1 (een) jaar verwijderd.
Beveiliging
Ik ben zuinig op jouw persoonsgegevens en neem passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
van persoonsgegevens tegen te gaan. Persoonsgegevens in databestanden worden
versleuteld bewaard.
Delen van gegevens
Met wie ik je persoonsgegevens deel:
Je persoonsgegevens worden door mij niet zonder je uitdrukkelijke toestemming met
anderen gedeeld. Tenzij hier een wettelijke verplichting voor is, zoals bijvoorbeeld
controle van de boekhouding door de Belastingdienst.
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Heb je vragen over de wijze van opslag van je gegevens, wil je inzien welke
persoonsgegevens ik van jou heb bewaard, of wil je deze laten aanpassen of
verwijderen, neem dan contact met mij op via contact@quivivestrategie.nl
Ben je niet tevreden? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

