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Om onze diensten aan opdrachtgevers, eindgebruikers, partners en/of bezoekers beschikbaar te kunnen 
stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw bedrijfs- en/of persoonsgegevens verwerken. 
3SA respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden 
behandeld. 
 
3SA verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden 
verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.  
 
3SA, gevestigd aan Dorpsweg 10c te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens:  
3SA 
Dorpsweg 10c 
www.3-SA.nl  
avg@info@3-SA.nl  

1. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS 
3SA kan de volgende persoonsgegevens verzamelen:  

- Voor- en achternaam;  
- Bedrijfsnaam;  
- functienaam;  
- Adresgegevens;  
- Woonplaats;  
- Telefoonnummer (vast en/of gsm);  
- E-mailadres;  
- Facturatieadres;  
- Bankrekeningnummer;  
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactverzoek op de 

website aan te maken, in correspondentie en e-mail.  
 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:  

- Bezoek van de Website;  
- Een samenwerking met 3SA;  
- Correspondentie met en uitgaande van 3SA. 

2. DOELEN GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS  
3SA kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:  

- Leveren van een product en/of dienst;  
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- Offerte aanvragen behandelen;  
- Relatiebeheer;  
- Marketingactiviteiten;  
- Betalen van geleverde goederen en/of diensten;  
- Vorderen van geleverde goederen en/of diensten. 

3. GRONDSLAGEN  
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op één van onderstaande grondslagen:  

- U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer 
specifieke doeleinden;  

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met 3SA of om op uw 
verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;  

- De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op 3SA rust;  
- De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van 3SA of 

van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die 
tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name 
wanneer u minderjarig bent).  

4. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. 3SA bewaart uw 
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven 
doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.  

5. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN  
3SA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven 
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 3SA blijft verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen.  

6. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 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 3SA en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar 
op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3-SA.nl  
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Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw 
verzoek. 3SA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.  

7. BEVEILIGEN  
3SA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze 
maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen. 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@3-SA.nl   

8. COOKIEBELEID  
Onze website maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw 
computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u een website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld 
gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u 
bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren.  

9. GOOGLE ANALYTICS  
Momenteel maakt 3SA geen gebruik van Google Analytics voor haar website.  

10. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES  
Op onze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. 3SA kan geen 
verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. 3SA 
raadt de bezoeker aan om de privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.  

11. AANPASSEN PRIVACYVERKLARING  
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de 
bedrijfsvoering van 3SA. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u 
automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam 
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. 


