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Verklaring 

Solid Services B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. 
Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets 
over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de 
in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) van wie Solid Services B.V. 
persoonsgegevens verwerkt. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Solid Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Bedrijfsnaam 
- Telefoonnummer 
- Zakelijk E-mailadres 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Solid Services B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het verlenen van onze diensten, waaronder het opstellen van offertes en de uitvoering van met u/uw 
onderneming gesloten overeenkomsten; 

- Om u te kunnen bellen, e-mailen  of post toe te zenden, indien dit nodig is om onze dienstverlening 
uit te kunnen voeren; 

- Het voldoen aan onze wettelijke (administratieve/fiscale) verplichtingen; 

- Werving en selectie (sollicitaties). 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Solid Services B.V. heeft geen geautomatiseerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen 
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Solid Services B.V. 
tussenzit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Solid Services B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of niet langer dan wettelijk in een bepaalde 
situatie is vereist.  
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Solid Services B.V. verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dit nodig is voor 
de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken 

Solid Services B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) 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 Solid Services B.V. en u 
heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens waarover 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: advies@solidservices.nl. 

Solid Services B.V. 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: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Solid Services B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: advies@solidservices.nl.  

(Contact)gegevens Solid Services B.V. 

Algemeen directeur: P.A. Dewez 
Handelsweg 3 
5071 NT Udenhout 
+31 13 5210262 
www.solidservices.nl 
advies@solidservices.nl 
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