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1. Over ons
TIAM Consultancy
Bosrank 55
9408 LH Assen
KVK 50539590
Vragen of een verzoek indienen?
info@tiam.nl
2. Persoonsgegevens
We verwerken (mogelijk) deze persoonsgegevens:
 Handelsnaam
 Voor -en achternaam
 E-mailadres
 Telefoonnummer
 Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
 Vestigings- en postadres
 KVK-nummer
We krijgen bovenstaande gegevens van via de website tiam.nl of via openbare registers of openbare
bronnen.
3. Doeleinden gegevens
We verwerken de persoonsgegevens om deze redenen:
Contact
Als je contact met ons hebt opgenomen dan hebben wij gegevens ontvangen. Deze gegevens
verwerken wij om te kunnen reageren.
E-mail opt-in
We sturen e-mails omdat je jezelf hebt ingeschreven of omdat je klant bij ons bent. We leggen
hiervoor je naam en e-mailadres vast om informatie te kunnen versturen. Je hebt de mogelijkheid
om je ook weer uit te schrijven.
Offerte
Als je een offerte bij ons opvraagt dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om de offerte
te kunnen versturen.
Facturatie
We verwerken bedrijfs –en persoonsgegevens om een factuur te kunnen sturen. Bij betaling van deze
factuur zien we de bankrekening en de rekeninghouder.

4. Doorgifte
Ontvangen van persoonsgegevens
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:
 Wordpress
 Hostingprovider
 Mailservers
 Betaaldiensten
 Boekhouder
 CRM systeem
5. Jouw rechten
In dit hoofdstuk informeren we jou over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen
op de verwerking van jouw persoonsgegevens
Neem contact op indien je een van de rechten wilt uitoefenen via email naar info@tiam.nl
Beperking van de verwerking
Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
Inzage, rectificatie en wissing.
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je te verwerken en je mag verzoeken
om deze te laten wissen of rectificeren.
Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Toestemming intrekken
Je mag te allen tijde je toestemming intrekken indien we je gegevens voor een bepaald doel hebben
verkregen.
Klachten
Indien je klachten hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken dan heb je het recht om een
klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.
6. Cookies
Wij maken gebruik van cookies voor een zo goed mogelijke werking van onze website
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser
op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze
website worden teruggestuurd. Ga naar de website van ConsuWijzer voor meer informatie over
cookies: https://www.consuwijzer.nl/veilig-online/cookies
Social media
Je kunt onze informatie delen via verschillende social media kanalen.






Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter
Pinterest

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics en daarmee ook Google Analytics cookies om onze website te
optimaliseren.
7. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen. We zullen de laatste versie altijd op onze
website publiceren.

