PRIVACY STATEMENT SOFIA CONSULTING B.V.
Sofia Consulting B.V. neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige
manier verwerken en gebruiken conform de richtlijnen van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”). In deze privacy statement staat beschreven hoe wij omgaan
met jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te
nemen.
Over Sofia Consulting
Sofia Consulting is een consultancybureau werkzaam voor financiële instellingen. Wij helpen
financiële instellingen efficiënt rapporteren, aantoonbaar in control te zijn en meer waarde uit
data te halen. Dit doen wij door het ontwikkelen van oplossingen, het aannemen van
projecten en bieden van interim-management. Onze projecten en interim-opdrachten worden
uitgevoerd door ZZP-ers en professionals werkzaam bij partnerorganisaties.
Wij zijn gevestigd in Hilversum en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 66717566.
Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?
Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die wij verzamelen en verwerken
van kandidaten, sollicitanten, opdrachtgevers, medewerkers en gebruikers van onze website
en andere diensten.
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-

Om jou te helpen aan een opdracht op één van onze eigen projecten of in contact te
komen met potentiele opdrachtgevers voor een interim-opdracht
Om jou en ook relaties bij opdrachtgevers uit te kunnen nodigen voor
kennisbijeenkomsten of een nieuwsbrief te kunnen versturen
Om de relatie met jou en onze opdrachtgevers te kunnen onderhouden
Voor administratieve doeleinden (zoals het kunnen sturen van facturen en verrichten
van betalingen)
Om een overeenkomst met jou of een de organisatie van een opdrachtgever op te
kunnen stellen
Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en data te beveiligen
Om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Jouw persoonlijke gegevens hebben we verkregen via bijvoorbeeld het CV dat je ons
stuurde, een persoonlijk gesprek, een ingevuld formulier (bijvoorbeeld op onze website),
LinkedIn of hebben we vastgelegd in een overeenkomst die we met elkaar gesloten hebben
voor een opdracht.
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Delen met anderen
Wij delen je persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is voor de uitvoering van
onze dienstverlening. Wij zullen zonder jouw toestemming je persoonsgegevens niet aan
derden verstrekken.
Wel kunnen wij jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van
wettelijke bepalingen verplicht zijn, dan wel daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een
rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen
rechten.
Gebruik van onze website
Om ervoor te zorgen dat we onze website (http://www.sofia-consulting.com) goed op je af
kunnen stemmen, maken we gebruik van cookies. Daarnaast maken we gebruik van Google
Analytics. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat je steeds makkelijker gebruik kunt maken
van onze website en kunnen wij onderzoek doen om zo een beter beeld te krijgen in het
gebruik en de bezoekers zodat we onze diensten hierop af kunnen stemmen.
De cookies bevatten naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere
persoonsgegevens. Om meer over cookies te weten te komen, kun je het beste je browser
instructies of de helpfunctie van je browser raadplegen. De cookies worden lokaal op je
computer opgeslagen en kun je weer verwijderen als je dat wilt.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om het websitegebruik te helpen analyseren.
De door de cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip
van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van
Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt,
rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of
voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Je kunt in je
browserinstellingen het gebruik van cookies weigeren. Door gebruik te maken van onze
website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze
en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk
is voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens gebruiken. De bewaartermijn kan dus per
doel verschillen. Als wij je gegevens niet meer nodig hebben, zullen we deze direct
verwijderen.
Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien of opvragen. Ook kun je onze verzoeken gegevens
te wijzigen of ons verzoeken je gegevens geheel te verwijderen. Dit kun je doen via een email naar info@sofia-consulting.com.
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Beveiliging
Wij doen er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies of
onrechtmatige verwerking. Wij doen dit door middel van fysieke, administratieve,
organisatorische en technische maatregelen.
Wijzigingen in het Privacy Statement
Als gevolg van wijzigingen in regelgeving of wijzigingen in onze diensten kan het nodig zijn
dat wij ons Privacy Statement wijzigen. De up-to-date versie van het Privacy Statement vind
je terug op onze website. Het is raadzaam om regelmatig deze privacy statement te
raadplegen.
Vragen
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van je
persoonsgegevens, stuur dan een email naar info@sofia-consulting.com.
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