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S10 Group (S10), gevestigd aan de ’s Gravendamseweg 5, 2215 TB te Voorhout, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 
 
 
Contactgegevens voor privacy-gerelateerde vragen 
 
Stan van Gemert 
avg@s10group.nl 
0252 - 225 466 
 
 
Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken 
 
S10 verwerkt persoonsgegevens doordat van onze diensten gebruik wordt gemaakt, 
doordat deze gegevens aan ons zijn verstrekt of vergaard. De persoonsgegevens die 
wij verwerken zijn: 
 

 Bedrijfsnaam 
 NAW-gegevens 
 E-mailadres 
 Telefoonnummer 
 Functieomschrijving 

 
 
Grondslagen waarop wij persoonsgegevens verwerken 
 
S10 verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 
 

 Toestemming van de betrokkene 
 Uitvoering van een overeenkomst 
 Wettelijke verplichtingen 

 
Hieronder vallen het opmaken van overeenkomsten, het opmaken van facturen, het 
inregelen van opdrachten, het voldoen aan wettelijk vereisten waaronder het 
bewaren van gegevens ten behoeve van instanties als de Belastingdienst. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Bedrijfsgegevens en gerelateerde (contact) informatie wordt met consortiumpartners 
gedeeld als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. 
 
Voor bepaalde opdrachten, waaronder de Recovery Audit, zullen persoonsgegevens 
moeten worden verwerkt door onze consortiumpartners. 
Verwerkersovereenkomsten zullen in die situaties met S10 als verantwoordelijke 
worden afgesloten en een subverwerkersovereenkomst met de uitvoerende 
consortiumpartner. In deze situaties zal dit vooraf duidelijk worden aangegeven en 
worden vermeld in de overeenkomst. Om privacy zoveel als mogelijk te waarborgen, 
zal de persoonsgebonden data die benodigd is voor de uitvoering van deze 
opdrachten direct tussen opdrachtgever en consortiumpartner uitgewisseld worden. 
 
Facturen en daarmee tevens persoonsgegevens, zullen worden aangeboden aan de 
accountant ten behoeve van audit technische werkzaamheden. 
 
Behoudens bovenstaande, zullen persoonsgegevens nooit met derden worden 
gedeeld. 
 
 
Het ontvangen van persoonsgegevens van derden 
 
Wij sluiten met bedrijven waarvoor S10 zelf persoonsgegevens verwerkt, 
verwerkersovereenkomsten af. 
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
S10 neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken 
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. S10 maakt ook geen 
gebruik van geautomatiseerde marketingplatformen. 
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Cookies, of vergelijkbare technieken 
 
S10 maakt gebruik van analytische cookies. Deze dienst wordt ingezet om informatie 
te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van onze informatievoorziening. Deze 
dienst maakt geen of slechts geringe inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Indien 
de internetbrowser ingesteld staat voor het niet opslaan van cookies, heeft dat geen 
gevolgen voor de functionaliteit van onze website. 
 
 
Bewaren van persoonsgegevens 
 
S10 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld of de wettelijke termijn 
daarvoor aangeeft. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 
(categorieën) van persoonsgegevens: 
 
Categorie Bewaartermijn  
Bedrijfsnaam Zolang bedrijf klant is / in acquisitie-fase is *) 
Contactpersoon voor en achternaam Zolang bedrijf klant is / in acquisitie-fase is *) 
Adresgegevens  Zolang bedrijf klant is / in acquisitie-fase is *) 
Telefoonnummer  Zolang bedrijf klant is / in acquisitie-fase is *) 
Mailadres  Zolang bedrijf klant is / in acquisitie-fase is *) 
Facturen 7 jaar 

 
acquisitie-fase *) 
Dit is de fase waarin een bedrijf ons actief heeft benaderd of wij een bedrijf hebben 
benaderd en er interesse is getoond in onze dienstverlening. Er is een concrete 
terugbelafspraak gemaakt of conform afspraak informatie over ons product of 
dienstverlening toegezonden. Deze fase is moeilijk te begrenzen gezien er vele 
invloeden zijn die besluiten voor vervolgstappen beïnvloeden. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Te allen tijde 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 S10. Tevens heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen om de persoonsgegevens 
die wij van u bezitten, in een computerbestand naar u door te sturen. Indien u wenst 
dat wij deze gegevens doorsturen naar een door u genoemde organisatie, dan dient 
u dit verzoek schriftelijk in te dienen. Alvorens wij deze informatie delen zullen we 
een extra verificatieprocedure uitvoeren. 
 
 
Beveiligen van persoonsgegevens 
 
S10 neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij zijn ons bewust van 
informatiebeveiliging en de risico’s. Zowel technische als menselijke maatregelen zijn 
genomen om hier gehoor aan te geven. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact 
op via avg@s10group.nl 


