
Privacyverklaring Sjo – Hospitality Service Design  

Dit is de privacyverklaring van Sjo – Hospitality Service Design.  

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij respecteren uw 

privacy en zorgen ervoor dat alle persoonsgegeven die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandeld 

worden.  

Persoonsgegevens worden verwerkt door Sjo – Hospitality Service Design, gevestigd te Venlo, 

Burgemeester van Liebergenstraat 2, 5913 AT, telefoonnummer: 06 818 75 380, e-mail: info@sjoh.nl. 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76497038  

Persoonsgegevens die verwerkt worden:  

Sjo – Hospitality Service Design verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens.  

Deze persoonsgegevens verkrijgen wij via derden of van u zelf.  

Onderstaande persoonsgegevens worden verwerkt:  

• Naam  

• Adresgegevens  

• E-mail en telefoonnummers  

• Geboortedatum  

• Geslacht  

• CV gegevens  

• Belastbaarheidsgegevens  

 

Waarom de persoonsgegevens verwerkt worden:  

Bovenstaande persoonsgegevens worden verwerkt voor het kunnen uitvoeren van de 

dienstverlening.  

Beveiliging:  

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens beschermd zijn tegen misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang en ongewenste openbaarmaking. Wij nemen daarom passende maatregelen om dit tegen te 

gaan.  

 

De website van Sjo – Hospitality Service Design slaat geen persoonsgegevens op.  

 

Grondslagen:  

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel 

om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat 

wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben.  

Deze gerechtvaardigde belangen zijn:  

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van de dienstverlening;  

• Om coaches optimaal te kunnen coachen.  

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden:  

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om bovenstaande 

doelen te realiseren. Na het bereiken van het doel wordt de wettelijke bewaartermijn van 

(maximaal) zeven jaar gehanteerd.  

 

Verstrekking aan derden:  

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit in het kader van de dienstverlening 

noodzakelijk is bijvoorbeeld als derden rechtstreeks betrokken zijn bij het onderzoek, de coaching of 



uitwerken van projecten.  

 

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER:  

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER verwerkt.  

 

Uw rechten:  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, (bij onjuistheden) aan te passen of te 

verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, afscherming of verwijdering sturen naar info@sjoh.nl. 

Wij reageren dan uiterlijk binnen drie weken op uw verzoek.  

 

Klachten:  

Mocht u de indruk hebben dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd worden of heeft u een 

klacht, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen via info@sjoh.nl. Wij zullen ons 

inspannen om samen met u tot een passende oplossing te komen. Indien dat niet of onvoldoende 

lukt vinden wij dat zeer vervelend, u heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegeven, de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacybescherming. 

 

Meldplicht   

In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek zal de opdrachtgever, Sjo – Hospitality 

Service Design hierover zonder onredelijke vertraging informeren.  

 

 

 

 


