
Privacyverklaring 

SADC N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Deze privacyverklaring is tevens van toepassing op al SADC haar projecten en 

entiteiten. 

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken 
helder welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We 
leggen u ook uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk 
dat u hier goed van op de hoogte bent en raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. 
 
 
Contactgegevens: 
 
Evert van de Beekstraat 356, 
The Outlook, Gebouw C, 2e verdieping 

1118 CZ Schiphol  

T: +31 (0)20 66640 

W: https://www.sadc.nl/ 

 
Arno Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van SADC N.V. Hij is te bereiken via 
info@sadc.nl 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u 
verwerken: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Land 

 Functie 

 Social media data 

 Geografische locatiegegevens 

 technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en 

uw surfgedrag op onze website 

 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
SADC N.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede 
afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt): 

 Om te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of 

post. 

info@sadc.nl


Delen van persoonsgegevens met derden 
 
SADC N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
SADC N.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 
website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 
wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
 
SADC N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 
van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (0)20 206 6640 of via 
info@sadc.nl. 
 
 
Bewaartermijn 
 
SADC N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SADC N.V. en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 
uw persoonsgegevens sturen naar info@sadc.nl. 
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij 
ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze 
periode af te handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen. 
 
 
  

mailto:info@sadc.nl
mailto:info@sadc.nl


Autoriteit Persoonsgegevens 
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op 
grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de 
privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

