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PRIVACY- & COOKIEVERKLARING 
 

Sprint Groep geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij 
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de 

informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld.  
 

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten 

dienstverlening van Sprint Groep. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring 
is 26 september 2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van 

alle voorgaande versies.  
 

Als je vragen hebt over ons privacy beleid, kun je contact met ons opnemen via 
contact@sprintgroep.nl. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Sprint Groep verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

• IP-adres 

• Locatiegegevens 

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

• Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt 
 
Algemeen doel van de verwerking 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst / opdracht 

• Het uitvoeren van transacties en het versturen van facturen 

• Marketingactiviteiten 

• Leveranciersmanagement 
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• Productontwikkeling 

• Het voldoen aan wetgeving 

• Wij analyseren jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren 
en het aanbod van diensten beter af te kunnen stemmen op jouw voorkeuren. 

• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant bij ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel 

bewaren totdat je aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Gegevens 

die wij nodig hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, zullen wij wel 
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw klantprofiel en 

documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.  
 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens 
Sprint Groep kan jouw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld 

bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts 
toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. 

Denk hierbij aan je naam en eventueel een telefoonnummer of een emailadres.  
 

Sprint Groep verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook stellen wij jouw gegevens 

nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 
 

Sprint Groep maakt gebruik van softwareprogramma’s om werkzaamheden goed uit te 
kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot 

persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen 
waarborgen, heeft Sprint Groep verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze 

leveranciers.  
 

Beveiliging en integriteit van gegevens  
Sprint Groep heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter 

bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of 

vernietiging. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de 
vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sprint 

Groep en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over 

jou bewaren in een computerbestand naar jou te laten sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@sprintgroep.nl. Om er zeker 
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ 
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer 

en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo 
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

COOKIEVERKLARING 
Wat is een cookie?  

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en 

door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen 
informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

 
Gebruik van noodzakelijke cookies 

Met behulp van een noodzakelijke cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op 
onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook 

wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door 

middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen 
waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. 

Noodzakelijke cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. 
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Gebruik van sessie cookies 
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met 

dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op 
het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je 

jouw webbrowser afsluit. 
 

Tracking cookies van onszelf 

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden 
opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten 

komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk 
bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-

mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, 
zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

 
Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van 
de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen 

over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de 
informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google 

niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.  
 

Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google 
kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw 

bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van 
onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en producten. 

 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies in je browser 

kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. 
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Wijzigingen in de privacy- & cookieverklaring 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy- & cookiebeleid te wijzigen. Op onze 

website vindt u de meest recente versie. 
Mocht je nog vragen hebben over de privacy- & cookieverklaring dan kun je contact 

opnemen met contact@sprintgroep.nl.  


