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Privacy Statement voor Perseu consultancy  

  

Bedrijfsidentiteit: 

Bedrijfsnaam c.q. handelsnaam is Perseu consultancy, opgericht door Teresina Perseu, 

geboortedatum 03-08-1970, geboren te 's-Gravenhage. Bedrijf staat bij de kamer van 

koophandel bekend onder het KvK-nummer 60672641. Correspondentieadres is Postbus 102, 

4100 AC te Culemborg. Culemborg is tevens vestigingsplaats. Website van Perseu 

consultancy is https://www.teresina-perseu.nl. Het bijbehorende e-mailadres is info@teresina-

perseu.nl. Het mobiel nummer waar het bedrijf op te bereiken is 06-52851741 

  

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens: 

1. Toestemming: Wel van toepassing 

2. Uitvoering overeenkomst/ contract: Wel van toepassing 

3. Wettelijke verplichting: Wel van toepassing 

4. Vitale belangen: Niet van toepassing 

5. Algemeen belang: Niet van toepassing 

6. Gerechtvaardigd belang: Niet van toepassing 

  

Duur van de opslag van de persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zullen niet langer wordt bewaard dan noodzakelijk. Dossier inhoudelijke 

gegevens zullen conform de richtlijnen van de sector5 jaar worden bewaard na beëindigen 

van het traject en sluiten dossier. Gegevens die gelinkt zijn aan de boekhouding, zoals 

verstuurde facturen, dienen conform de richtlijnen van de belastingdienst 7 jaar bewaard 

worden. Indien de richtlijn verandert zal de informatie hier aangepast worden. 

  

Privacy statement 

Correspondentieadres: 

Postbus 102 

4100 AC, Culemborg 
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Perseu consultancy kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en 

gebruiken: 

 Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals 

naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze 

diensten op te vragen; 

 Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke 

transacties; 

 Informatie die u ons verstrekt zodat wij onze dienst- en hulpverlening zo goed 

mogelijk kunnen uitvoeren; 

 Indirecte informatie die u ons verstrekt zodat wij onze dienst- en hulpverlening zo 

goed mogelijk kunnen uitvoeren; 

 Waar toegestaan, kan Perseu consultancy informatie verzamelen over bepaalde 

personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze 

administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Te denken valt aan 

financiële gegevens bij schuldeisers. 

  

Perseu consultancy kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om: 

 Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft de dienst- en hulpverlening; 

 Verkregen gegevens gebruiken om de dienst- en hulpverlening zo goed mogelijk uit te 

voeren; 

 Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen en desgewenst naar u op te 

sturen; 

 U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, 

aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer 

dit door u is aangevraagd. 

  

Rechten van cliënten/klanten 

1. Het recht op vergetelheid.  

2. Recht op dataportabiliteit.  

3. Recht op inzage. 

4. Recht op rectificatie.  

5. Recht op beperking van de verwerking.  

6. Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.  

7. Recht op bezwaar. 

Via de website, www.teresina-perseu.nl, is het mogelijk een verzoek in te dienen om 

aanspraak te maken op 1 van genoemde rechten. Voor een verzoek maak gebruik van de 

contactpagina 

(Richtlijn einde document) 
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Andere websites 
Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-

video's of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de Perseu 

consultancy websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook 

hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid. 

 

Cookies 
Wanneer u de Perseu consultancy website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde 

schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website(s) van Perseu 

consultancy nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de 

toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website(s) te gebruiken. Cookies 

identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker 

wordt wel geïdentificeerd. 

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw 

browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de 

'help'-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies 

worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op 

de onze websites. 

Perseu consultancy is een informatieve website. Om deze reden kiezen we ervoor om geen 

website te hebben die vrij is van het "tracken" van cookies. De keus ligt bij de website 

bezoeker. 

  

Perseu consultancy websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden: 

 Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de 

website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren 

 Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het 

invullen van nieuwe formulieren. 

 Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt. 

  

Google Analytics 
We volgen de pagina's die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde 

gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring 

kunnen verbeteren 
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Veiligheid 
Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Perseu 

consultancy zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de 

industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw 

informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit 

beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, 

wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik 

van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. 

We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de 

politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten 

onderzoekt. Als bedrijf zijn wij verplicht hieraan mee te werken als hier een rechtelijk stuk 

aan ten grondslag ligt. 

  

Updates voor dit beleid 
Perseu consultancy kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website 

te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website. Dit is versie 

1.0 gedateerd 01-05-2018 

  

klachtrecht 

Ieder persoon dat gebruik maakt van een van onze dienst- en hulpverlening heeft het recht om 

een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de privacy; Klacht 

indienen? Maak gebruik van de contactpagina op de website 

  

Contact 
Als u contact wilt opnemen met Perseu consultancy over een aspect van ons privacy beleid, 

gebruikt u dit email adres: info@teresina-perseu.nl 

  

(versie 1.0; opgemaakt 01-05-2018) 

  

. 

 

 

 

 

mailto:info@teresina-perseu.nl


 

Perseu consultancy - BTW nr. 146019696.B.04 – KvK nr.29848229  - Regiobank NL29 RBRB 0916 9345 94 
info@teresina-perseu.nl – www.teresina-perseu.nl 

 

 

 


