
Privacyverklaring Pitin 
 
Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website (www.pitin.nl) en dragen er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt 
behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in 
overeenstemming is met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. 
Pitin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Bart Scholten (eigenaar Pitin) of Sylvie van Osch (bureaumanager Pitin) 
KvK - 17262200  
Telefoonnummer - 0658813905 
Mail - bureaumanager@pitin.nl 
 
Doeleinden van de gegevensverwerking 
Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van 
overeenkomsten van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende 
relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van 
het klantenbestand. Als je een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons 
toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-
mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 
 
Persoonsgegevens die ik verwerk en het doel waarvoor ik het verwerk 
Pitin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Van aanvragers van offertes en 
opdrachtgevers verwerken we de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam 
• Organisatie 
• Functie 
• Postadres 
• Bezoekadres 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

Verder slaan we vooral de facturatiegegevens van je organisatie op en in geval van 
coaching je geboortedatum.  
 
Bewaringstermijn 
De bewaartermijn hangt samen met het doel waarmee we de gegevens hebben 
gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Pitin bewaart je 
persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor 
je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

• Aanvragers van een offerte: gegevens worden verwijderd indien de offerte niet 
tot een opdracht leidt 



• Opdrachtgevers: wettelijke fiscale termijn van 7 jaar 
 
Gebruik van cookies 
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten geen gebruik van cookies.  
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese 
Unie opgeslagen.  
 
Rechten van betrokkenen 
De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat 
het om het volgende. 

• Informatie en inzage: je kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens 
die wij van je verwerken en wij vertellen je graag over hoe en waarom wij de 
betreffende persoonsgegevens verwerken. 

• Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van je hebben dan passen wij die 
op je verzoek aan. 

• Vergetelheid: op je verzoek om het wissen van je persoonsgegevens zijn wij 
verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor 
bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren, 
zoals voor de fiscus. 

• Beperking: heb je het idee dat wij je persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist 
verwerken, dan kun je van ons verlangen de verwerking te laten beperken. 

• Bezwaar: Je heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je 
persoonsgegevens. 
 

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan 
vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan 
hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.  
 
Klacht 
Indien je meent dat je privacy echten worden geschonden, heb je het recht om daar 
een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl). 
 
Wijzigingen, vragen en feedback 
We controleren of we aan dit privacy beleid voldoen. Wijzigingen in ons privacy beleid 
zullen op deze website worden gepubliceerd. Als je vragen hebt over dit privacy 
beleid, kun je natuurlijk contact met ons opnemen: 
 
Pitin 
Sylvie van Osch  
06 40703247 
bureaumanager@pitin.n 


