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Privacy Policy SUDE BV 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Uitgeverij SUDE BV, alle aan 
haar gelieerde ondernemingen en programma’s als allonboardplease.nl, bartvanluijk.nl, 
doewatjezegt.nl en verkopenissimpel.nl. Deze verklaring wordt geregeld aangepast.  
Advies: controleer geregeld of je de laatste versie hebt.  
De laatste wijziging van deze Privacyverklaring was op 11 september 2019. 

Veel waarde wordt gehecht aan jouw privacy. Daarom wordt de informatie die jij aan de 
mensen van SUDE BV verstrekt, zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. 

Doeleinden gegevensverwerking 
Persoonsgegevens worden door Uitgeverij SUDE BV verwerkt om met jou en de 
organisatie geautomatiseerd te kunnen communiceren. Jij kunt de toestemming om met 
jouw gegevens te werken, altijd intrekken. 

Persoonsgegevens 
Jij kunt jouw persoonsgegevens en die van jouw mensen op verschillende manieren 
delen met de mensen van Uitgeverij SUDE BV. Bijvoorbeeld mondeling, offline, online en 
schriftelijk tijdens de verschillende activiteiten van Uitgeverij SUDE BV: advies, 
begeleiding, coaching, presentaties en training. De inhoud van deze persoonsgegevens 
verschilt per situatie dat jij of jouw mensen in contact treden met de mensen van 
Uitgeverij SUDE BV. 

Minimaal worden deze persoonsgegevens verwerkt: 
§ naam; 
§ e-mailadres; 
§ telefoonnummer. 
Aanvullende gegevens, die jij zelf verstrekt, kunnen nog worden toegevoegd en vallen 
ook onder Privacy Policy van Uitgeverij SUDE BV. 

Archimedes-systeem.nl  
De mensen van Uitgeverij SUDE BV kunnen tijdens hun advies, begeleiding, coaching, 
presentaties en training gebruik maken van de tool ‘Archimedes-systeem.nl’. Via deze 
tool kun jij zelf aan de slag met analyses, coaching, dag-starts, kennistoetsen, 
kwartaalaftrappen, maandtrainingen, metingen, oefeningen, opdrachten, presentaties, 
spiegels, trainingen, weeksessies en zelfanalyses. Over de prestaties van jou en jouw 
mensen wordt niet gerapporteerd. Wel over de discipline in de deelname van jou en/of 
jouw mensen. 

(Sub-)verwerkers en ontvangers 
De persoonsgegevens, die jij en/of jouw mensen aan de mensen van Uitgeverij SUDE BV 
verstrekken, kunnen bij de uitvoering van de dienstverlening worden doorgegeven aan 
mensen of partij(en) met wie Uitgeverij SUDE BV een verwerkersovereenkomst heeft 
gesloten. Zij dienen zich hiermee te houden aan de voorwaarden zoals opgenomen in 
deze Privacyverklaring.  
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De reeds ingeschakelde (sub-)verwerkers zijn: 
§ ATR Tekstverwerking BV 
§ BenF Kantoorservice 
§ Cijferz Accountants & Fiscalisten 
§ Krachtig Media 
§ Meester Development 

Van tijd tot tijd kan worden besloten om andere (sub-)verwerkers in te schakelen. 
Hierover word jij zo spoedig mogelijk door ons geïnformeerd.  

Jouw persoonsgegevens als deelnemer, zoals prestaties, worden zonder jouw expliciete 
toestemming niet doorgegeven aan je werkgever of andere partijen, behalve gegevens 
omtrent discipline in de vorm van nakoming van gemaakte afspraken (deelname aan 
offline en online activiteiten (analyses, coaching, meet-ups, metingen, oefeningen, 
opdrachten, overleg, sessies, spiegels, testen, toetsen, trainingen en voorbereiding).  

Bewaartermijnen 
Uitgeverij SUDE BV bewaart de persoonsgegevens van jou en jouw mensen zo lang als 
dit noodzakelijk is voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden.  

De tool ‘Archimedes-systeem.nl’, die aan jou en jouw mensen ter beschikking wordt 
gesteld tijdens het meer jaren programma ‘Het Nieuwe Verkopen’ blijft tot 5 jaar na het 
einde van het programma voor jou beschikbaar. Verkregen certificaten kunnen tot 5 jaar 
na datum nog worden gedownload.  

Om dit mogelijk te maken, worden de persoonsgegevens van jou en jouw mensen tot 
minimaal 5 jaar na het einde van het programma ‘Het Nieuwe Verkopen’ bewaard. 
Daarna worden deze persoonsgegevens verwijderd, tenzij Uitgeverij SUDE BV verplicht is 
persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van subsidies en/of andere wettelijke 
verplichtingen. In het laatste geval zullen jouw persoonsgegevens niet langer worden 
bewaard dan dat de wettelijke verplichting voorschrijft. 
Op jouw verzoek kunnen de persoonsgegevens van jou en jouw mensen langer worden 
bewaard. 

Beveiliging 
Uitgeverij SUDE BV maakt gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te 
voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens van jou en jouw 
mensen. Toegang tot bestanden met persoonsgegevens is beperkt door wachtwoorden 
en encryptie. 

Rechten 
Jij hebt op grond van de privacywetgeving het recht om in te zien welke 
persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of 
niet relevant zijn, worden deze persoonsgegevens verwijderd (tenzij er een verplichting 
is, deze gegevens te bewaren).  
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Ook heb je onder omstandigheden het recht om de verwerking van de persoonsgegevens 
van jou te beperken, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van deze 
persoonsgegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Jij kunt deze verzoeken, 
bij voorkeur per e-mail richten aan Uitgeverij SUDE BV. 

Wil jij, als je van mening bent dat Uitgeverij SUDE BV jouw privacy-rechten schendt, dit 
met jouw contactpersoon van Uitgeverij SUDE BV delen? Ook heb jij het recht hierover 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 
Heb je vragen, die niet met deze Privacyverklaring worden beantwoord?  
Heb je suggesties of opmerkingen over de inhoud van deze Privacyverklaring of de 
manier waarop met jouw of jullie persoonsgegevens wordt omgegaan?  
Welkom! Stuur een e-mail naar info@uitgeverijsude.nl of bel met 06 53 400 523. 
 
 
 

 
 
Allonboardplease.nl 
Bartvanluijk.nl 
Doewatjezegt.nl 
Otiumofficecenter.nl 
Verkopenissimpel.nl 


