Privacyverklaring Drenth Advisering
Artikel 1. Definities
Verwerkingsverantwoordelijke

Gebruiker
Toepassingsgebied
Opdrachtgever/Cliënt

Drenth Advisering, eenmanszaak
Vertegenwoordigd door N.R. Drenth
KvK-nummer: 39740528
Postadres: Lindenlaan 69
9663CE Nieuwe Pekela
E-mail: Nicolet.drenth@gmail.com
Iedere persoon die gebruik maakt van
de website.
(bijzondere)persoonlijke gegevens
Opdrachtgever/Cliënt is diegene ten
behoeve van wie de gegevens worden
verwerkt.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op het verwerken van (bijzondere)
persoonsgegevens. Dit betekent dus dat deze verklaring niet van toepassing is op de
gegevens van rechtspersonen, tenzij deze te herleiden zijn tot (bijzondere)
persoonsgegevens.

Artikel 3. Identiteit Verwerkingsverantwoordelijke
Drenth Advisering, gevestigd aan Lindenlaan 69, 9663CE Nieuwe Pekela,
Groningen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
•
•
•
•

Contactgegevens:
Website: www.drenthadvisering.nl
Postadres: Lindenlaan 69, 9663CE Nieuwe Pekela Groningen, Nederland
Telefoonnummer: +31 6 44826602

Nicolet Drenth is naast vertegenwoordiger van Drenth Advisering tevens de
Functionaris Gegevensbescherming van Drenth Advisering Zij is te bereiken via
Nicolet.drenth@gmail.com of +31 6 44826602

Artikel 4. Gegevens
Drenth Advisering verwerkt uw (bijzondere) persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
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Artikel 4.1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-

-

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Geboortedatum;
Geboorteplaats;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel
op deze website aan te maken, in zowel (mondelinge) correspondentie per
telefoon en fysieke besprekingen als digitale correspondentie per e-mail en
WhatsApp;
Locatiegegevens;
Gegevens over uw activiteiten op onze website;
Lijst met contactgegevens van de opdrachtgever/cliënt of klant;
Internetbrowser en apparaat type;
Bankrekeningnummer.

Artikel 4.2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Drenth Advisering verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
-

Btw-nummer (te herleiden tot uw BSN-nummer);
Burgerservicenummer (BSN).

Artikel 5. (Rechts)grondslag
-

De uitvoering van een (opdracht)overeenkomst of om voor de sluiting van een
(opdracht)overeenkomst maatregelen te nemen;
Een gerechtvaardigd belang;
Uw toestemming;
Het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 6. Doeleinden
Drenth Advisering verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-

-

Om onze dienstverlening überhaupt aan u te kunnen verstrekken;
Ter uitoefening van de opdrachtovereenkomst (in dit geval wordt er een aparte
verwerkersovereenkomst of medeverwerkingsverantwoordelijke overeenkomst
gesloten);
Het afhandelen van uw betaling;
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
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-

-

Drenth Advisering analyseert uw gedrag aan de hand van cookies op de
website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten
en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
Drenth Advisering verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Artikel 7. Delen van persoonsgegevens met derden
Drenth Advisering verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt in beginsel
geen persoonsgegevens met derden. Drenth Advisering maakt hierop alleen een
uitzondering indien de gegevensuitwisseling aan derden noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze (opdracht)overeenkomst met u (u wordt hierover dan tijdig
ingelicht) of om te voldoen aan een wettelijk opgelegde verplichting. Met bedrijven
die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Drenth Advisering verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden gevestigd buiten de
Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Artikel 8. Verwijzingen naar andere websites
Mogelijk bevat de website van Drenth Advisering links naar andere websites. Drenth
Advisering is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van
deze andere websites.

Artikel 9. Geautomatiseerde besluitvorming
Drenth Advisering neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Drenth Advisering) tussen zit.
Artikel 10. Cookies of vergelijkbare technieken
Drenth Advisering gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Drenth Advisering maakt uitdrukkelijk
geen gebruik van tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 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. U kunt zich afmelden voor 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.
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Artikel 11. Bewaartermijn
Drenth Advisering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij Drenth
Advisering op grond van een wettelijke bepaling of op grond van de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht is persoonsgegevens langer te
bewaren.

Artikel 12. Beveiliging
Drenth Advisering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met Nicolet Drenth via Nicolet.drenth@gmail.com of +31 6 44826602

Artikel 13. Wijzigingen
Drenth Advisering kan de privacyverklaring aanpassen wanneer er wijzigingen in de
bedrijfsvoering zijn en/of andere omstandigheden hiertoe dwingen. Drenth Advisering
behoudt zich daarom dan ook het recht toe om de privacyverklaring te wijzigen. Om
op de hoogte te blijven hoe wij omgaan met uw (bijzondere)persoonsgegevens raden
wij u aan om elke nieuwe editie die u kunt raadplegen via onze website of die wij u
uitreiken te lezen om te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd.

Artikel 14. Rechten van de betrokkene
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Drenth Advisering en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen
om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u
of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Nicolet.drenth@gmail.com. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op uw verzoek.
Drenth Advisering wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

4

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op eventuele geschillen die voortvloeien uit deze privacyverklaring is het Nederlands
recht van toepassing.
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