
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens 
 
 
Business Unlocked vindt het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw persoonlijke gegevens 
om te gaan. Wij vertellen je graag hoe we dat doen. 
 
 
Waarom gebruiken we jouw persoonlijke gegevens 
Business Unlocked verwerkt gegevens om haar diensten te kunnen verlenen. Daarvoor 
gebruiken we in principe jouw zakelijke gegevens.   
Als we voor onze diensten toch persoonlijke gegevens nodig hebben beperken we ons tot 
een of meer van de volgende persoonlijke gegevens: 

o Naam 
o Adres 
o Postcode 
o Woonplaats 
o Telefoonummer 
o Email-adres 

Wij gebruiken geen persoonlijke gegevens die ons door derden worden aangeboden. Wij 
gebruiken alleen persoonlijke gegevens die jij aan ons hebt gegeven. 
 
 
Waarvoor gebruiken we jouw persoonlijke gegevens 
Als we jouw persoonlijke gegevens gebruiken dan is dat om 

1. Om onze diensten te kunnen leveren  
2. Om je, nadat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, een nieuwsbrief te 

kunnen sturen 
3. Om je, opnieuw nadat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven, op de 

hoogte te brengen van nieuwe of veranderde Business Unlocked dienstverlening. 
Als je we jouw persoonlijke gegevens gebruiken omdat we daarvoor van jou toestemming 
hebben gekregen kun je die toestemming altijd en met onmiddellijke ingang intrekken. 
Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken tenzij wij daar op 
wettelijke gronden toe worden verplicht. 
 
 
Hoe lang gebruiken we jouw persoonlijke gegevens 
Wij bewaren jouw gegevens tot 2 jaar nadat wij onze dienstverlening hebben afgerond of wij 
voor het laatst contact hebben gehad. 
 
Contact over jouw persoonlijke gegevens 
Je kunt contact opnemen met Business Unlocked over alles wat betrekking heeft op jouw 
persoonlijke gegevens. In ieder geval als het gaat over: 

o Inzage  
o Rectificatie 
o Wissen 
o Beperken van de verwerking 
o Bezwaar tegen de verwerking  
o Intrekken toestemming 

 
Ook als je jouw persoonlijke gegevens van Business Unlocked in elektronische vorm wilt 
ontvangen kun je contact met ons opnemen. Maar, als wij daarvoor persoonlijke gegevens 
van derden aan jouw moeten overdragen kunnen we niet op jouw verzoek ingaan. Natuurlijk 
laten we je dat dan zo spoedig als mogelijk weten. 
 
Wij denken dat email daarvoor het beste middel is maar bellen mag ook. 



Business Unlocked 
Veldkampsteeg 16 B 
7437 PG 
Email: Info@Businessunlocked.,nl 
Telefoon: 0570 - 54 34 26 
 
Klachten over ons gebruik van jouw persoonlijke gegevens 
Als je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonlijke gegevens en je komt 
er met ons niet uit: dan kun je een klacht indienen bij: 
Autoriteit Persoonsgegevens  
 
 
 


