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Privacyverklaring Boost & Borg Teamontwikkeling 

Boost & Borg Teamontwikkeling| Tureluur 80 | 5804 VM Venray| KvK nummer 72987391 

Boost & Borg Teamontwikkeling informeert u bij deze welke persoonsgegevens Boost &  Borg 

verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt. Ook het 

cookiebeleid komt aan de orde. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteren de privacy 

van alle bezoekers van de website www.boostenborg.nl en van (potentiële) relaties. 

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met uw persoonsgegevens. 

 

Boost & Borg Teamontwikkeling gebruikt persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft voor 

het aanvragen van een offerte of voor het gebruik maken van onze diensten.  

Wij verwerken deze gegevens overeenkomstig de voorwaarden die worden gesteld in de AVG 

(Algemene Verordening Gegevensverwerking). 

Wij gebruiken hiervoor de volgende gegevens: 

• Bedrijfsnaam 

• Voor- en achternaam contactpersoon bedrijf 

• Voor- en achternaam contactpersonen per team 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 

Persoonsgegevens worden door Boost & Borg gebruikt voor de volgende doelstellingen: 

• Contact per telefoon of email met contactpersonen over de diensten en producten die u 

afneemt van Boost & Borg. 

• De facturatie en administratie. 

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovenstaande doelstellingen. Wij  

bewaren gegevens niet langer dan 5 jaar en noodzakelijk voor deze doelstelling.  

Verstrekking aan derden 

De gegevens die u aan ons verstrekt worden door ons niet verstrekt aan derden. Gegevens worden 

niet verkocht, verhandeld of gedeeld met andere organisaties. 
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Uw privacy rechten 

U hebt altijd recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u 

ontvangen hebben.  

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken nadat u ons hiertoe toestemming hebt gegeven, dan 

heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. 

Mocht u zich beroepen op één van deze privacy rechten, kunt u uw verzoek schriftelijk aan ons 

melden of via de mail op contact@boostenborg.nl.  

Om er zeker van te zijn dat u degene bent die het verzoek tot het inzien of verwijderen van de 

persoonsgegevens doet, vragen wij u om een identiteitsbewijs mee te sturen met uw verzoek. 

Website 

U kunt de website van Boost & Borg Teamontwikkeling bekijken zonder enige persoonlijke gegevens 

te delen. Onze website maakt geen gebruik van Cookies. Onze server word gehost door Hostnet. 

Eventuele klacht 

Indien u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zijn gegaan, kunt u 

een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 

volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Boost & Borg Teamontwikkeling neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Boost & Borg Teamontwikkeling behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. 

Dit wordt op de website gemeld. 
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