
Privacy policy van Strictly Security:

Strictly Security staat voor veiligheid, dus ook 
voor uw persoonlijke gegevens die u ons 
verstrekt.

Wij gaan dan ook professioneel en zorgvuldig om 
met uw persoonlijke gegevens. Uw persoonlijke 
gegevens worden zorgvuldig gebruikt en beveiligd 
en daarmee ook uw privacy.

Door middel van deze privacy policy informeren 
wij welke persoonsgegevens wij van u verzamelen 
en waarvoor wij ze gebruiken.

Deze privacy is van toepassing op iedereen die 
contact met heeft met Strictly Security.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw 
persoonsgegevens bij Strictly Security?

Strictly Security
Grote tocht 102,
1507 CE 
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KvK: 71741518

Strictly Security onze naam zegt waar wij voor staan.
Wij zijn een beveiligingsorganisatie die op detail van 
beveiliging let. Daaronder valt ook uw privacy.

Wijzigingen van onze privacy policy.

Wijzigingen kunnen op ieder moment wijzigen. Wij raden u 
dan ook aan om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de 
hoogte te zijn van de wijzigingen van de privacy policy.

Wanneer leggen wij persoonlijke gegevens vast?

Wij leggen persoonlijke gegevens vast op het moment dat u 
schriftelijk, digitaal of telefonisch contact opneemt met 
Strictly Security.



Wij leggen uw persoonsgegevens alleen vast voor onze 
service doeleinden.

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Strictly Security kan persoonsgegevens vast leggen zoals uw
naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer(s), geboortedatum,
bankrekeningnummer en uw interesses van onze producten en 
diensten.
Wettelijke grondslag en verwerkingsdoeleinden.

De wet• Strictly Security is op grond van verschillende wetten
en regels verplicht om informatie te verwerken en te 
verstrekken aan derden, zoals bijvoorbeeld aan de 
politie ten behoeve van strafrechtelijk onderzoek.

Gerechtvaardigd belang.• Het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven.• Opnemen van telefoon gesprekken. Telefoongesprekken 
kunnen worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden & 
opleidingsdoeleinden ten behoeve van een betere 
dienstverlening voor u.• crediteuren – debiteurenbeheer, Bij niet of niet 
tijdige betaling kan Strictly Security de vordering in
handen geven aan een deurwaarder/incassobureau.• Voor marketingsdoeleinden. Strictly security kan uw 
persoonlijke gegevens gebruiken om u nieuwsbrieven, 
emails of andere marketingsberichten te sturen.
Voor onze berichten kunnen wij verschillende kanalen 
gebruiken.

Recht op inzage

u heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij 
van u hebben en in te zien. U kunt daarom bij ons uw 
persoonsgegevens opvragen en vragen voor welke doeleinden 
wij uw persoonsgegevens gebruiken.



Recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

Als de door u opgegeven persoonsgegevens niet volledig zijn
ingediend en/of onjuist zijn, kunt u deze laten wijzigen 
door een bericht sturen via de website om uw 
persoonsgegevens te wijzigen.

Recht van verwijderen van uw persoonsgegevens

u heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens 
aan te verzoeken voor zover uw gegevens niet meer nodig 
zijn voor het doel waarvoor de informatie is verzameld.

Het kan zijn dat wij uw verzoek voor het verwijderen van uw
persoonsgegevens niet of niet volledig kunnen. Omdat 
Strictly Security verplicht is op grond van bijvoorbeeld de
belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht van bezwaar

het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw 
specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde 
verwerkingen van uw persoonsgegevens door Strictly 
Security. U heeft dit recht in de volgende gevallen.

• De verwerkingen die plaatsvinden op basis van de 
grondslag gerechtvaardigd belang.• Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering• tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct 
marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan zullen 
wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. 
Het is in dat geval aan Strictly security om aan te tonen 
dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang
hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die
afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de
verwerking van persoonsgegevens staken.

Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van commerciële boodschappen
en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het 
gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te 
beëindigen. Wij stoppen dan direct.



Ontvangers van persoonsgegevens

Om de contractuele verplichtingen met u na te komen en ten 
behoeve van een goede dienstverlening worden 
persoonsgegevens verwerkt door:

•Medewerkers van Strictly Security die belast zijn met 
de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de 
door ons vastgestelde doelen, zoals de klantenservice,
financiële administratie, de marketingafdeling en ook 
de IT afdeling ten behoeve van een goede beveiliging.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze 
dienstverlening aan u waaronder:

•data-entrybedrijven om ons te helpen bij het 
optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering 
van campagnes.

•incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet 
tijdige betaling van facturen.

•marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en
uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.

•IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te 
optimaliseren.

Voor zover deze derde partijen bij de uitvoering van hun 
werkzaamheden de beschikking krijgen over persoonsgegevens,
heeft Strictly security duidelijke afspraken gemaakt op het
gebied van technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 
onrechtmatige verwerking.

Indien Strictly Security werkt met een derde partij buiten 
Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van 
uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke 



vereisten voor internationale doorgifte van 
persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de 
standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd 
door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens 
verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van 
de Europese Commissie bestaat.

Hoe veilig zijn uw gegevens bij Strictly Security

Strictly Security heeft passende technische en 
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofde verwerking van
uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Strictly Security uw persoonsgegevens

Strictly Security bewaart uw persoonlijke gegevens 
uiterlijk tot een jaar na de dienstverlening.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om 
persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, 
zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn staat
van 7 jaar.

Heeft u toch nog vragen over ons privacy beleid?

Vragen of ons privacy beleid neem dan contact met ons op 
dat kan via ons contactformulier op onze website 
www.strictlysecurity.nl of telefonisch +31 (0) 75 771 34 01

http://www.strictlysecurity.nl/



