Privacyverklaring
1. Ons bedrijf
Ron van Ewijk Vof
De Eng 9
4013 NM Kapel Avezaath
info@ronvanewijk.com
www.ronvanewijk.com
0344-661497
KvK: 69471894

2. Algemeen
Deze privacyverklaring vat samen wanneer en hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden in verband
met de door ons aangeboden diensten (hierna Dienst).
Wij verwerken uw persoonsgegevens met als doel u onze Dienst te kunnen leveren. Wij zullen uw
persoonsgegevens alleen ten behoeve van dit doel gebruiken.
Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring te wijzigen. Als wij
wijzigingen aanbrengen, stellen wij u hiervan op de hoogte.

3. Welke (persoons)gegevens verzamelen we?
3.1 Verwerking op grond van een wettelijke grondslag (administratieverplichtingen),
verwerkingsduur 10 jaar tenzij anders aangegeven:
- Naam
- Adres
- Factuurgegevens
3.2 Contactgegevens:
- Naam
- Adres
- E-mailadres
- Telefoonnummer(s)
- Inhoud van gevoerde correspondentie
Deze gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en het samenstellen van de factuur.
3.3 Gegevens die nodig zijn om onze Dienst te kunnen verlenen:
- Bedrijfsinformatie, financiële informatie en persoonlijke informatie, alles in de ruimste zin
- Inhoud van gevoerde correspondentie, gespreksverslagen en notities
Deze gegevens worden in overleg door u verstrekt met als doel onze Dienst te kunnen verlenen.

4. Delen van persoonsgegevens
4.1 Wij delen, verkopen of verhandelen geen persoonlijke informatie over u aan derden.
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Wij delen uitsluitend informatie met derden indien dit in het kader van onze Dienst nodig is, zoals
bijvoorbeeld met banken, accountants, notaris of andere belanghebbenden. Dit gebeurt altijd in overleg
en in uw opdracht.
4.2 Onze wettelijke verantwoordelijkheid.
Wij mogen persoonsgegevens delen indien dit redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan
de wet of een wettelijk verzoek van een autoriteit. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook met derden
delen om te reageren op eventuele aanspraken van derden of om de rechten, eigendom of veiligheid van
ons en onze cliënten te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze
Dienst. Wij zullen u zoveel mogelijk informeren en om toestemming vragen voordat wij gegevens voor
deze doeleinden delen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is of dit door de wet verboden wordt.

5. Bescherming persoonsgegevens.
Wij zullen ervoor zorgen dat we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen
voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij volgen algemeen geaccepteerde standaarden om uw
gegevens te beschermen.
Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen: wij hebben fysieke en technische
maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang tot persoonsgegevens zoveel
mogelijk te voorkomen. Verder worden onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd.

6. Links naar sites van derden
Onze site kan links bevatten of u verwijzen naar andere websites, apps en advertenties van derden, die
informatie over u bij kunnen houden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Alle
gegevens, inclusief persoonsgegevens, die u aan die derden verstrekt worden rechtstreeks aan die derde
verstrekt en zijn onderworpen aan het privacy beleid van die derde partij. Wij zijn niet verantwoordelijk
voor de inhoud, privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden waar wij naar linken en/of
verwijzen. Wij raden u aan om het privacy beleid van de derde partij te bestuderen voordat u gegevens
aan ze verstrekt.

7. Nieuwsbrieven
Als wij gegevens over u of uw bedrijf in onze nieuwsbrief willen plaatsen, moet u hier vooraf expliciet voor
toestemming verlenen.

8. Uw rechten
U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst te beperken of te
stoppen. Wij zullen voldoen aan uw verzoek, maar dit kan onze dienstverlening beperken.

9. Contact
Indien u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons
opnemen via e-mail: info@ronvanewijk.com
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