
Privacyverklaring Sonneveld Zorgadvies 
 
Sonneveld Zorgadvies, Vordingstraat 27, 6644BG te Ewijk, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
www.sonneveldzorgadvies.nl  
Vordingstraat 27 
6644BG Ewijk 
+31621838377 
 
Persoonsgegevens en bewaartermijn 
Sonneveld Zorgadvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten (ontvangen bestaande nieuwsbrief en/of afnemen van opdrachten) en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Sonneveld Zorgadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer 
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 

Persoonsgegevens     Bewaartermijn Reden 

Voor- en achternaam 5 jaar Contact / dienstverlening 
E-mailadres 5 jaar Contact / dienstverlening 

Adres 5 jaar Contact / dienstverlening 

 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Sonneveld Zorgadvies verzamelt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens.  
 
Doel en grondslag  
Sonneveld Zorgadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Verzenden van onze nieuwsbrief  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Sonneveld Zorgadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Sonneveld Zorgadvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Sonneveld Zorgadvies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
 
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 
Sonneveld Zorgadvies 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 rutger@sonneveldzorgadvies.nl. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Sonneveld Zorgadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  


