Privacy- en cookieverklaring
Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens
Buitenzorg Consultancy hecht eraan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Met het
doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacy- en cookieverklaring
leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we uw gegevens gebruiken.
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties
of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier
waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. Onze
contactgegevens vindt u op de website.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken,
die noodzakelijk zijn om de diensten te kunnen leveren. Wij bewaren deze gegevens conform de
AVG.

Waarom we gegevens nodig hebben
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Het uitvoeren van de opdrachten die u aan ons hebt verstrekt



U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren



Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangiftes.

Hoe lang we gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig
is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
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. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen info@buitenzorgconsultancy.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, vragen wij u
daarbij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Wij zullen
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies
Wij maken geen gebruik van cookies op onze website.

Buitenzorg Consultancy en andere websites
Op onze site treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wij kunnen echter geen
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacy verklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende technische en
organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De verplichting om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren leggen we ook
contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze
diensten en activiteiten.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met info@buitenzorgconsultancy.nl .

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u
daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

