
Privacy Statement SiiS B.V. 
(Specialist in interieur Spuitwerk)  

 
In deze Privacy statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens SiiS B.V.  verzamelt en voor 

welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.   

Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking 

van u persoonsgegevens.  

Wij raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen, voor vragen kunt u altijd contact 

opnemen met info@siis.nl. 

 

Wie zijn wij? 

SIIS Besloten Vennootschap   

Van Leeuwenhoekweg 13 

5482 TK Schijndel 

T 073-5470128 

E info@siis.nl  

W www.siis.nl 

 

Welke persoonsgegevens verzameld SIIS BV 

SiiS BV  verwerkt de volgende  persoonsgegevens van u: 

Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, kleurnummers, 

afmetingen, aantallen, foto’s, bedrijfsgegevens, BTW nummer en indien nodig gegevens over uw 

financiële situatie.  

Daarnaast verzamelt SIIS BV persoonsgegevens om de klanten/leveranciers diensten te kunnen 

verlenen, te communiceren en hen op de hoogte te houden voor zaken die van belang zijn voor de 

uitvoering van onze werkzaamheden. 

De verwerking van persoonsgegevens zal voor geen ander doeleinde worden gebruikt dan waarvoor 

de persoonsgegevens zijn verstrekt. Indien de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel 

wordt gebruikt, wordt hiervoor expliciete toestemming gevraagd. 

Verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitoefening van de werkzaamheden, de 

persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinde:  

Dienstverlening, (financiële) administratie, communicatie, uitvoering te geven aan de ontvangen 

opdracht.  
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Bewaar termijn persoonsgegevens 

SiiS BV zal de persoonsgegevens niet langer verwerken/bewaren dan strikt noodzakelijk is. 

De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal gescheiden aan de hand 

van de volgende criteria: 

 

Administratie en financiële gegevens inclusief persoonsgegevens zeven jaar vanaf het moment van 

vastlegging. 

Delen met derde 

SiiS BV verstrekt de persoonsgegevens niet aan derde of internationale organisatie, tenzij SIIS BV 

daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechtelijke uitspraak. 

Rechten   

SiiS BV zal de Persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met  de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  

U heeft specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt altijd 

contact opnemen als u vragen heeft over:  

Of wij uw persoonsgegevens verwerken, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, 

inzage in uw persoonsgegevens, bezwaar tegen het verwerken, aanpassingen van uw 

persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt, beperking van uw persoonsgegevens, 

verwijdering van uw persoonsgegevens en overdracht van u persoonsgegevens aan u of een andere 

organisatie op uw verzoek.    

Klacht  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 

direct contact met ons op te nemen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan bent u te allen tijde 

bevoegd een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit ( Algemene Autoriteit 

Persoonsgegevens).   

Beveiliging van persoonsgegevens   

SiiS BV heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens 

te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware ( virusscanners, firewalls) 

strengere toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. 

Wij waken er voor die gegevens te beveiligen en periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op 

basis van dreiging.  

Wijzigingen in de Privacy statement  

SIIS BV behoudt zich het recht voor om deze privacy statement op ieder gewenst moment en voor 

welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.   


