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Inleiding 

Bij het schrijven, ondersteunen en adviseren van het schrijven van aanbestedingen, komt 

veel vertrouwen kijken. U als opdrachtgever geeft ons een diepgaande toegang tot uw 

organisatie, uw werkwijze, documenten en dossiers. Hierbij kunnen privacygevoelige 

gegevens bij ons bekend worden. 

 

Elke organisatie is verplicht om verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens en 

gegevensuitwisseling. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en 

vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Het beschermen van de privacy is een 

complexe zaak, welke nog veel complexer met alle technologische ontwikkelingen en 

wetgeving.  

 

Wie zijn wij? 

Tender Fortis is een eenmanszaak, gevestigd aan de Willemskade 16, 8911 BB te 

Leeuwarden. Onze website is www.tenderfortis.nl. U kunt ons vinden onder KvK nummer 

81069766  

 

Op welke wijze worden gegevens verwerkt? 

Gegevens worden op verschillende wijze verwerkt. Bij elke verwerking, moeten wij ons 

afvragen of de verwerking daadwerkelijk noodzakelijk is voor het te bereiken doel.  

Om onze dienstverlening te kunnen verstrekken, hebben wij enkele gegevens van u nodig. 

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de opdracht te kunnen vervullen. Daarvoor hebben wij 

de volgende gegevens van u nodig: 

- Naam, bedrijfsnaam, kvk nummer en adres; 

- Emailadres; 

- Eventuele informatie van uw werknemers/derden waarmee de opdracht wordt 

vervuld; 

- Gegevens die noodzakelijk zijn voor het vervullen van opdracht, zoals onder andere 

Verklaring Aanbesteding, UEA, enz.  

De bewaartermijn is afhankelijk van de duur van de opdracht. 

 

Op welke wijze ontvangen wij persoonsgegevens? 

De enige wijze waarop wij persoonsgegevens ontvangen, is via de opdrachtgever of het 

openbaar register van KvK.  

http://www.tenderfortis.nl/


 

Rechten uit de AVG 

Recht op inzage 

De opdrachtgever heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn 

persoon betrekking hebben. Na schriftelijk verzoek verstrekt Tender Fortis zo spoedig 

mogelijk, in ieder geval binnen 4 weken, informatie over welke persoonsgegevens van de 

opdrachtgever die zij op dit moment verwerkt.  

 

 

 

Recht op correctie, aanvulling, verwijdering 

Op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever gaat Tender Fortis over tot verbetering, 

aanvulling, verwijdering en/of afscherming van de over de verzoeker verwerkte 

persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de 

verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van de 

registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden 

verwerkt. Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen. 

 

Wijziging van het Privacy reglement 

Dit reglement kan worden gewijzigd. Wanneer een wijziging heeft plaatsgevonden, wordt dit 

niet aan u gemeld. Hou dan ook regelmatig onze website in de gaten en bekijk daarbij het 

privacy reglement.  
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