
 

 
 

        

      
    

Da Silva Security zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en de 
beveiliging daarvan te garanderen. Dit privacystatement beschrijft hoe wij in overeenstemming met 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en 
gebruiken gedurende uw websitebezoek. 
Wij vragen u om dit privacystatement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in 
staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en 
delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en 
toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt. 
 
Da Silva Security verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie 
over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de 
Europese Unie en zijn wij als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie 
verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving. 
 
 

DE PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN 
Door ons verzamelde informatie 
 
Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een 
individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder wordt niet begrepen 
gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Er zijn 'bijzondere categorieën' 
van gevoeligere persoonsgegevens waarvoor een hoger beschermingsniveau vereist wordt.  
 
Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die 
aan ons verstrekt: 
 

▪ Naam, e-mailadres en telefoonnummer – zodat wij contact met u kunnen opnemen  
▪ Geslacht – zodat wij u nog netter kunnen aanspreken,  
▪ Indien u dat zelf aangeeft; uw voorkeuren voor nieuws en bedrijfsnaam 

 
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om: 
 

▪ Een nieuwsbrief te sturen 
▪ Contact op te nemen naar aanleiding van uw vraag 

 
Met wie we uw persoonlijke informatie delen 
 
Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we 
daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij zullen uw persoonlijke informatie 
niet delen met andere derden. 
 
 
Hoelang uw persoonlijke informatie wordt bewaard 
 
Wij bewaren uw persoonlijke informatie niet langer dan u wenselijk vindt. De bewaartermijn hangt 
samen met het doel waarmee we de persoonsgegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele 
wettelijke verplichtingen. 
 



 

 
 

Onder bepaalde omstandigheden anonimiseren wij mogelijk uw persoonlijke informatie zodat deze 
niet meer met u in verband kan worden gebracht. In dat geval kunnen we deze informatie gebruiken 
zonder verdere mededeling aan u. 
 
 

UW RECHTEN 
Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten waaraan geen kosten zijn verbonden. U 
heeft (onder bepaalde omstandigheden) het recht: 
 

▪ Op een eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe we uw persoonlijke 
informatie gebruiken - we hebben dit uiteengezet in dit document en als u hierover vragen 
hebt, neem dan contact op via info@dasilvasecurity.nl; 

▪ Om inzage te krijgen tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende 
informatie die deze Privacyverklaring reeds beoogt te behandelen; 

▪ Om correctie te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor 
kunt u onvolledige of onjuiste informatie die we over uw bewaren, laten corrigeren; 

▪ Om uitwissing te vragen van uw persoonlijke informatie. Hierdoor kunt u ons vragen om 
persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons 
is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke 
informatie te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen 
verwerking (zie hierna) hebt uitgeoefend; 

▪ Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie als we uw 
persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing doeleinden; 

▪ Om de doorgifte te vragen van uw persoonlijke informatie aan een andere partij. 
 

Voor nadere informatie over elk van deze rechten, waaronder de omstandigheden waarin zij gelden, 
zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van individuen op grond van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, 
 

▪ Bel ons 06 229 53 085 schrijf ons (Rode Klaver 21, 8607 EH Sneek t.a.v. Da Silva Security), of 
stuur een e-mail naar info@dasilvasecurity.nl 

▪ Geef ons genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant, medewerker, sollicitant, 
leverancier et cetera? 

▪ Geef ons bewijs van uw identiteit (een kopie van uw rijbewijs of paspoort is voldoende, BSN 
en pasfoto mogen onzichtbaar worden gemaakt).  

▪ Geef ons de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft. 
 
Als u zich wilt afmelden voor onze digitale nieuwsbrief, kunt u ook klikken op de knop ‘afmelden’ 
onderaan de nieuwsbrief. Het kan maximaal 30 dagen duren voordat dit is doorgevoerd. 
 
In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt verleend voor de 
verzameling, verwerking en doorgifte van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doeleinde, 
heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor die specifieke verwerking in te trekken. Neem 
contact op met info@dasilvasecurity.nl om uw toestemming in te trekken. Zodra wij bericht hebben 
ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer voor het 
doeleinde of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, verwerken, tenzij we een 
andere rechtmatige grondslag hebben om dit in rechte te doen. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BEVEILIGEN 
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke 
informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien. Wij 
beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak 
hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op 
een geautoriseerde wijze doen en hebben een geheimhoudingsplicht. Wij beschikken ook over 
procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij stellen 
u en een eventuele toepasselijke toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk op de 
gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.  
 
 

WIJZIGINGEN VAN DIT PRIVACYSTATEMENT 
Dit privacystatement is gepubliceerd op 23 mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt 23 mei 2018. Wij 
behouden ons het recht voor om dit privacystatement te allen tijde bij te werken.  

 
HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN 
Neem contact op via 06 229 53 085 of stuur een e-mail naar info@dasilvasecurity.nl als u vragen hebt 
over dit privacystatement of de informatie die we over u bewaren. 
 

 
 


