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Doeleinden persoonsgegevens 

Met het verzamelen van persoonsgegevens heeft Covalent de volgende doeleinden: 

1. Contact. Bezoekers van onze website kunnen contact met ons opnemen middels een 

contactformulier. Wij gebruiken de, voornamelijk zakelijke, gegevens om contact te 

leggen, een afspraak te maken of vragen te beantwoorden. 

2. Sollicitatie. Het gaat hier om gegevens die wij verkrijgen binnen een 

sollicitatieprocedure. 

3. Nieuwsbrief. Per kwartaal versturen wij een Condor Nieuwsbrief aan gebruikers van 

Condor en geïnteresseerden die zich hiervoor ingeschreven hebben op de 

productwebsite Condor.nl. 

4. Training. Covalent verzorgt trainingen vanuit de Covalent Academy. Dit is enerzijds 

specifiek gericht op gebruikers van Condor. Inschrijving hiervoor verloopt via 

Condor.nl. Anderzijds geven wij trainingen en colleges gericht op consultancy en 

techniek binnen het infrastructurele domein. Inschrijving hiervoor gaat verlopen via 

Covalent.nl. 

Duur van opslag 

Covalent bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden. 

Voor een nieuwsbrief is dat zolang u ingeschreven bent en voor een training tot 1 jaar na het 

volgen hiervan. In geval van een sollicitatieprocedure die niet tot een dienstverband leidt, 

vernietigen wij de gegevens na afronding van de procedure. Uitzondering: wij kunnen 

aangeven dat wij de gegevens in portefeuille willen houden.   

Recht van inzage 

U heeft recht op inzage, rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens die bij Covalent 

vastgelegd zijn. U kunt een verzoek hiervoor indienen via info@covalent.nl of telefonisch via 

+31 332589481.   

Klachten 

Heeft u een klacht over het verzamelen van uw persoonsgegevens door Covalent? Dien uw 

klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
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Intro 

Privacyverklaring  

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. 

Transparantie is een belangrijk onderdeel hiervan. De wet schrijft voor dat bedrijven die 

persoonsgegevens verzamelen passende maatregelen moeten nemen om de persoon in kwestie 

voldoende te informeren. Wij verzamelen nauwelijks persoonsgegevens, onze klanten laten 

natuurlijk bedrijfsgegevens achter. Maar voor situaties waarin dat toch anders is, stelden wij een 

privacyverklaring op. Transparant en begrijpelijk.  

 


