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Privacyverklaring 

Dit is de privacyverklaring van Sleepvision, gevestigd te 6571 AD Berg en Dal aan de Nassaulaan 38 (hierna: Sleepvision), 
www.sleepvision.nl 

Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via een inschrijfformulier of 
contactformulier. Sleepvision hecht groot belang aan de privacy van onze klanten en betracht daarom de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de 
voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sleepvision is er 
verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in 
overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke 
doeleinden ze worden gebruikt. 

Overzicht persoonsgegevens 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken: 
 
 Voor- en achternaam 
 Geslacht 
 (Werk)adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Betalingsgegevens 
 IP-adres 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 

Bij de dienstverlening en bedrijfsvoering van Sleepvision worden persoonsgegevens van klanten verzameld en verwerkt. Wij 
verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
  
 Het verzenden van offertes en/of facturen 
 Het afhandelen van uw betaling 
 Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder per e-mail 
 Het bijhouden van contactgegevens van klanten 
 Het bijhouden van afspraken met klanten 
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening 
 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 Opstellen van bewijzen van deelname aan onze seminars, workshops en/of trainingen 
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 
worden verzameld en verwerkt. 
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Verstrekking aan derden 

Sleepvision verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn om te 
voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Buiten de voorgaande situatie verstrekken wij uw 
persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.  

Commerciële doeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren 
over onze dienstverlening of relevante producten. U zal in dat geval worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-
mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit aangeven via 
een verzoek om uitschrijving uit onze mailinglijst als responsactie op de ontvangen email. Ook kunt u een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens sturen naar avgdata@sleepvision.nl 
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet 
of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Sleepvision maakt gebruik van functionele cookies, dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de 
website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk 
maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben. 

Inzien, corrigeren of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avgdata@sleepvision.nl  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen ter 
identificatie. We reageren zo snel mogelijk, in principe binnen vier weken, op uw verzoek.  
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze 
verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Contact  

Wij  nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en om ongeautoriseerde toegang 
tot deze gegevens te beperken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via avgdata@sleepvision.nl 


