
 

Privacybeleid [PSP BV] 

 

 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in 

alle lidstaten van de Europese Unie. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen conform deze 

nieuwe wetgeving. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten en werkzaamheden 

van [PSP BV]. [PSP BV] is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere 

bedrijven en bronnen die diensten verzorgen op het terrein van Utrecht Science Park 

Bilthoven (USPB). Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan akkoord te gaan 

met ons privacybeleid.  

[PSP BV] respecteert de privacy van haar klanten. Persoonlijke informatie die u met ons 

deelt, behandelen wij vertrouwelijk. 

Wat doet [PSP BV] met uw gegevens 

Gebruik van onze diensten 

Als u diensten bij ons aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Wij 

gebruiken deze gegevens om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden 

opgeslagen op eigen beveiligde servers van [PSP BV] of die van een derde partij. Wij zullen 

deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat wij die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende 

situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te 

beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van [PSP BV] of 

die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke 

gegevens waarover wij beschikken. 

Doeleinden 

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden 

die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor 

hebben verkregen. Het doel omvat de uitvoering van diensten en werkzaamheden op het 

USPB. 

  



Wij gebruiken in principe alleen de volgende persoonsgegevens: 

o Naam 

o Telefoonnummer 

o Emailadres 

o Locatie van de gevraagde dienst(en) 

o Geboortedatum (bij opleidingen en/of voor het compleet maken van certificaten) 

De bewaartermijn van de gegevens bedraagt vijf jaar. 

Derden 

Om de diensten uit te kunnen voeren, delen wij de informatie met derden die de diensten 

of werkzaamheden uitvoeren voor [PSP BV]. In enkele gevallen kan de informatie intern 

gedeeld worden. Onze opdrachtnemers en werknemers zijn verplicht de vertrouwelijkheid 

van uw gegevens te respecteren. Diensten die via derden worden aangeboden 

(bloemen/catering) verlopen conform de AVG-wetgeving. 

Veranderingen 

Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op USPB. Eventuele 

aanpassingen en/of veranderingen van onze werkzaamheden op USPB kunnen leiden tot 

wijzigingen in dit privacy beleid. Wij raden u daarom aan regelmatig dit privacy beleid te 

raadplegen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 

U heeft altijd het recht uw persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, te 

corrigeren, te veranderen en/of te verwijderen. 

Vragen en feedback 

Wij controleren regelmatig of wij aan dit privacybeleid voldoen. Wij hopen u met dit 

privacybeleidvoldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 

natuurlijk altijd contact met ons opnemen via servicecenter@poonawallasciencepark.nl  of 

telefoonnummer +31 30 800 45 00. 

Klachten 

U heeft het recht een klacht te melden bij de Privacy toezichthouder als u van mening bent 

dat wij uw privacy verzoeken niet correct naleven. 
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