
 

Privacy statement 

Om projecten te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers hebben we contactgegevens 
nodig. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst met de opdrachtgever. Tevens beschikken wij over emailadressen van relaties die 
zich hebben aangemeld voor nieuwsbrieven, ofwel Juicy Journal. Deze gegevens worden 
uitsluitend gebruikt voor het verzenden van Juicy Journal’s over Food & Beverage ontwikkelingen 
in de sector, producten en services. De betrokkene geeft toestemming voor het bewaren van 
zijn/haar e-mailadres door zich aan te melden voor de nieuwsbrief. In de nieuwsbrief is tevens 
een link opgenomen waarmee betrokkenen zich kunnen afmelden voor de mailing. Indien de 
betrokkene zich afmeld, wordt zijn of haar e-mailadres uit het mailbestand verwijderd. 
Hieronder kunt u lezen welke persoonsgegevens Conceptional kan hebben en waarvoor deze 
worden gebruikt.  

Conceptional bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en te voldoen aan de aan ons opgelegde 
wettelijke verplichtingen tot het bewaren van persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u te allen 
tijde recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens. Indien u dit wenst kunt 
u een verzoek telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij ons indienen via de contactgegevens die 
vermeld staan op onze website. Conceptional wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid 
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

Deze gegevens kunnen wij van u 
hebben:

De gegevens worden gebruikt 
voor:

Wij bewaren deze gegevens:

Voor- en achternaam Het contacteren over aankomende, 
lopende of afgelopen projecten

In een ICT beschermde 
omgeving

E-mailadres Correspondentie voor zakelijke 
doeleinden over aankomende, 
lopende of afgelopen projecten. In 
het geval van de Juicy Journal 
wordt het e-mailadres gebruikt om 
relaties te informeren over 
ontwikkeling in de sector en 
nieuws over Conceptional.

In een ICT beschermde 
omgeving

Mobiel telefoonnummer Correspondentie voor zakelijke 
doeleinden over aankomende, 
lopende of afgelopen projecten. 

In een ICT beschermde 
omgeving

Adresgegevens van relaties Correspondentie voor zakelijke 
doeleinden. Daarnaast voor het 
eventueel versturen van een 
attentie, zoals een verjaardags- of 
kerstkaart

In een ICT beschermde 
omgeving


