
 

 

Mijn dienstverlening draait om gegevens; waaronder in voorkomende gevallen uw 
persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor mij essentieel. Uw vragen over 
hoe uw gegevens worden gebruikt beantwoord  graag.   

In dit Privacy Statement vindt u zulke antwoorden in het kort. Voor verdere vragen of opmerkingen, 
kunt u altijd contact opnemen met mijn contactpersoon dataverwerking (contactgegevens 
hieronder).   

De bedoelde gegevens zijn voornamelijk van uzelf afkomstig, maar ik verwerk ook persoonsgegevens 
afkomstig van andere partijen, bijvoorbeeld van Social Media, Google of de Kamer van Koophandel, 
voor controle- of marketingdoeleinden.   

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze 
dienstverlening, omdat ik dat verplicht ben op basis van de wet, of omdat ik daarbij rechtmatige 
belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van het gebruik 
noodzakelijk is.   

Ik deel uw gegevens niet met anderen, tenzij het gaat om:   

• toezichthouders of overheden, zoals de Belastingdienst, wanneer dat wettelijk verplicht is   
• mijn opdrachtnemers, zoals bijvoorbeeld mijn accountant wanneer dat   noodzakelijk is voor de  
uitvoering van mijn overeenkomst met u of ter bescherming van   gerechtvaardigde belangen.   

In dergelijke gevallen zullen altijd heldere afspraken bestaan met zulke derden, over mijn 
verantwoordelijkheid voor uw gegevens.  

U kunt mij altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruik of verwijdering van uw 
persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u mij 
vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van een andere dienstverlener die 
u inschakelt. Ook kunt u desgewenst daarover contact opnemen met onze toezichthouder op het 
gebied van persoonsgegevens:   

  

Autoriteit Persoonsgegevens  Postbus 93374  2509 AJ Den Haag   

Onze eigen contactpersoon dataverwerking kunt u bereiken via:  DvdB Financiering- en Bijzonder 
Beheer Specialist t.a.v. contactpersoon dataverwerking p/a Brahmsstraat 252, 2901 JG Capelle aan 
den IJssel 

Omwille van uw veiligheid, kan de contactpersoon dataverwerking u vragen uzelf te identificeren, 
alvorens inhoudelijk op uw verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zal ik uw 



(privacy)belangen tegenover mijn belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, 
zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   


