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Privacyverklaring Scribo’nea 

 

Persoonsgegevens 

Scribo’nea verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u 

deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld door het contactformulier op de website van 

Scribo’nea in te vullen. 

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

• Voornaam en/of voorletters, achternaam 

• Bedrijfsnaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• IP-adres 

 

 

Doel 

Scribo’nea verwerkt uw persoonsgegevens voor: 

• het toesturen van een offerte en/of factuur; 

• het uitvoeren van onze dienstverlening. 

 

 

Bewaartermijn 

Scribo’nea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt. 

 

 

Delen van persoonsgegevens 

Scribo’nea verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar rona@scribonea.nl. Wij zullen uw verzoek zo 

snel mogelijk afhandelen. 

 

 

Beveiliging gegevens 

Scribo’nea respecteert uw privacy en is verantwoordelijk voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

 

Scribo’nea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle redelijke, passende 

beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

De website van Scribo’nea is SSL-beveiligd. Dit zorgt voor de versleuteling van gegevens die in het 

contactformulier worden ingevuld. 
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Indien er toch sprake is van een beveiligingsincident zullen wij u zo snel mogelijk informeren en 

maatregelen nemen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. Als u 

vermoedens of aanwijzingen heeft van gegevensmisbruik, neem dan contact op met Scribo’nea via 

rona@scribonea.nl of met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

 

Contactgegevens 

Scribo’nea 

Charlotte Salomonlaan 10, 2642 CT  Pijnacker 

Contactpersoon: Rona Kousoureta 

Telefoon: 06 42 40 49 60 

E-mail: rona@scribonea.nl  

KvK-nummer: 53302990 

 

 

Cookies 

Scribo’nea maakt op deze website uitsluitend gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein 

bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Functionele cookies maken geen 

inbreuk op de privacy en zijn uitsluitend bedoeld om de website goed te laten functioneren.  

 

 

Statistieken 

Scribo’nea gebruikt Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die door Google, Inc. wordt 

aangeboden om bezoekers aan onze website te tellen en hun gebruik van de site te analyseren. Dit 

helpt ons om de waarde van de inhoud van onze website voor onze gebruikers te bepalen. Deze 

verzamelde gegevens maken nauwelijks inbreuk op de privacy en worden uitsluitend gebruikt om de 

website beter te laten functioneren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan 

derden verstrekt. 

www.google.com/policies/privacy 
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