
Privacyverklaring Senza Communicatie 
 

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Senza Communicatie. We zorgen 
ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van 

persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening 

gegevensbescherming stelt.  
In deze verklaring leggen we uit hoe en waarom Senza Communicatie persoonsgegevens verwerkt en 

bewaart. De verklaring bestaat uit twee delen: ten eerste leggen we uit hoe wij met de gegevens van 
individuele relaties, zoals opdrachtgevers en werknemers, omgaan. Ten tweede wordt besproken hoe 

we met de gegevens omgaan die we via onze website senza.nl verkrijgen. 

 

Gegevens van relaties 
 
Bent u opdrachtgever/klant, leverancier of een samenwerkingspartner van Senza?  

Wij bewaren uw contactgegevens (organisatienaam, adres, persoonsnaam, e-mailadres, 

telefoonnummer) om te overleggen, afspraken te maken en om offertes te sturen en te factureren. 
Van leveranciers bewaren wij ook bankrekeningnummers in onze administratie om facturen te kunnen 

betalen.  
We gebruiken de genoemde gegevens ook voor het versturen van e-nieuwsbrieven over Senza 

Communicatie. Ons doel is om u alleen e-nieuwsbrieven te sturen die voor u relevant zijn. Indien u 
deze toch niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven via de link onderaan de e-nieuwsbrief 

of door een mail te sturen naar info@senza.nl.  

 
We delen uw gegevens niet met derden zonder dat we daarvoor toestemming van u hebben. 

 
We bewaren de genoemde gegevens minimaal 7 jaar.  

 

Komt u in dienst van, werken voor of stagelopen bij Senza?  
Wij bewaren uw persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum en –plaats, e-mailadres, 

telefoonnummer, BSN-nummer, bankrekeningnummer) in ons personeelsdossier en in onze 
loonadministratie. Wij gebruiken deze gegevens voor het kunnen uitbetalen van uw salaris en om 

contact met u te kunnen opnemen. 

 
We zijn wettelijk verplicht om uw gegevens aan andere organisaties door te geven. Zo moeten wij aan 

de Belastingdienst doorgeven hoeveel premies u heeft betaald. Uw gegevens zijn ook bekend bij onze 
leverancier die de loonadministratie verzorgt. Verder zijn uw gegevens bekend bij de 

verzuimverzekering. 
 

Wij bewaren de contactgegevens van uw partner en/of directe familieleden om in noodsituaties of 

levensbedreigende situaties te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld in het geval er sprake is van een 
ongeluk, aanslag of brand. 

 
Wij bewaren uw gegevens conform de daarvoor gestelde eisen in de Wet Rijksbelastingen en de 

Algemene verordening gegevensbescherming. Voor werknemers geldt daarbij een bewaartermijn van 

minimaal 7 jaar.  
 

Beveiliging van uw gegevens 
We nemen verschillende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. Uw gegevens staan opgeslagen 

op onze server, die alleen toegankelijk is voor medewerkers van Senza Communicatie. Iedereen die 
via onze server toegang heeft tot uw gegevens, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens. 

Voor de personeelsadministratie is een schijf beschikbaar die alleen toegankelijk is voor de eigenaar 

van Senza Communicatie. Voor geprinte documenten geldt hetzelfde. Wij beschermen onze systemen 
tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software. 

 
Uw gegevens blijven van u 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij 

ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben: 



- aan te passen 

- te wissen 

- over te dragen aan iemand anders. 
Stuur uw verzoek naar info@senza.nl, dan maken wij het voor u in orde. 

 

Gegevens via senza.nl 
 

Cookies 
Op onze website senza.nl maken we gebruik twee typen cookies. We gebruiken functionele cookies 

om onze website technisch gezien goed te laten functioneren. Daarnaast gebruiken we analytische 
cookies om de statistieken van onze website bij te houden. Via Google Analytics houden we bij hoe 

websitebezoekers onze website gebruiken. Zo gaan we bijvoorbeeld na welke webpagina’s bezocht 

worden en hoe lang bezoekers op een pagina blijven. Deze gegevens worden zoveel mogelijk 
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. We gebruiken de informatie voor de 

optimalisatie van onze website. 
 

Beveiligde verbinding 
De website van Senza Communicatie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Zo borgen 

we dat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. 

 

Vragen of opmerkingen 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik 

en onbevoegde toegang tegen te gaan. Mocht u desondanks het idee hebben dat uw gegevens niet 
goed beveiligd zijn of mocht u vragen hebben over onze beveiliging, neemt u dan gerust contact met 

ons op. Dat kan via info@senza.nl of per post naar het volgende adres: Senza Communicatie, A-weg 
13, 9718 CT Groningen. 


