Privacy verklaring
7Senses vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met
persoonsgegevens. Bij de verwerking van de persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy verklaring kunt
u lezen welke persoonsgegevens 7Senses verzamelt en gebruikt en met welk doel wij dat
doen.
Verantwoordelijkheid
7Senses, gevestigd aan de Oosterkade 18 bis, 3582 AT te Utrecht is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten dan kunnen we de volgende gegevens
verzamelen:
-

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, achternaam

-

Contactinformatie: adres, e-mail, telefoonnummer

-

Betaalinformatie: BTW nummer, bankrekeningnummer

-

Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen met ons: social media accounts, IPadres.

Gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens via, en voor de volgende doeleinden:
-

Communicatie via reguliere post, telefoon, e-mail of webformulier

-

Afname van een product of dienst

-

Opmaken en versturen van facturen

-

Versturen van nieuwsbrieven (7Senses E-zine) via e-mail

-

Analyse van statistieken en optimalisatie van de diensten

Minderjarigen
7Senses heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@7sens.es, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
We zullen uw persoonsgegevens niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u of uw organisatie,
met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.
Ter realisering van de doeleinden zoals beschreven in deze privacy verklaring maakt 7Senses
gebruik van de volgende derde partijen:
-

Google Analytics, voor het realiseren van website statistieken

-

MailChimp, voor de opmaak en het verzenden van de 7Senses E-zine

-

WEM, voor het vastleggen van gegevens in een database

Een aantal van bovenstaande verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische
Ruimte (EER) en vallen dan voornamelijk onder de EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen
zeer strikte bescherming te bieden over persoonsgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens
7Senses bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld:
-

Algemeen: maximaal 3 jaar na uitschrijving nieuwsbrief en gegevens
websitestatistieken

-

Voor relaties met wie financiële transacties zijn verricht: 7 jaar na de laatste
transactie (fiscale bewaarplicht)

-

Voor relaties met wie Challenge activiteiten of andere vormen van samenwerking zijn
verricht: 10 jaar na het beëindigen van de samenwerking

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 7Senses.
Als u dat wilt kunt u met ons contact opnemen via info@7sens.es. Mogelijk moeten wij uw
identiteit verifiëren om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Wij reageren zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen 4 weken.
Beveiliging
7Senses 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 met ons op via info@7sens.es.
Externe links
De website van 7Senses bevat externe links naar websites van derde partijen. Door te klikken
op deze links kan het zijn dat u deze derde partijen toestemming geeft om data over u te
verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe partijen en wij zijn niet
verantwoordelijk voor hun privacy verklaring. Indien u hier meer over wilt weten raden wij u
aan om de privacy verklaringen van de desbetreffende partijen te lezen.

