Privacy Statement EugèneRomijndersAdvies.
versie maart 2018, KvK nr: 08203649
1.

Dit privacy statement is gemaakt ten
behoeve van de beroeps- en
bedrijfsmatige activiteiten van
Eugène A.G. Romijnders,
mede handelend onder de naam
EugèneRomijndersAdvies, Atelier Do &
Don’t en communicerend via onder meer,
maar niet uitsluitend,
 www.romijndersadvies.nl,
 www.doanddonot.nl,
 www.projectfiscalist.nl,
 www.projectjurist.nl,
 www.governacetraject.nl en
 www.strategytraject.nl .
Wij vinden uw privacy erg belangrijk en
gaan zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend
door of namens ons gebruikt en worden
niet aan derden ter beschikking gesteld.
Hieronder staat precies wat u van ons
kunt verwachten en aan welke regels we
ons houden.

2.

3.

4.

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op
de verwerking van:
 de door cliënten en relaties
verstrekte persoonlijke informatie en
 data verkregen naar aanleiding van
het bezoek aan en gebruik van onze
websites.
Verwerking
Wij houden een cliëntenadministratie bij.
Financiële data en persoonsgegevens
worden verzameld om uitvoering te geven
aan de overeenkomst (cliënt). Deze
gegevens worden niet aan derden
verstrekt, tenzij dit uit de aard van de
opdracht voortvloeit.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
U kunt op elk moment inzage vragen in de
gegevens die wij over u hebben
vastgelegd of deze laten wijzigen of
verwijderen.
Wij zijn wel verplicht om een bewijs van
identiteit te vragen voordat wij u
informatie mogen verstrekken over uw
persoonlijke gegevens in onze
administratie.
U kunt ook een verzoek indienen per
brief, voorzien van uw naam, adres,
telefoonnummer en een kopie van een

geldig legitimatiebewijs, gericht aan de
administratie.
5.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven of
actienetwerken
Wilt u minder of geen berichten van ons
ontvangen? Dan kunt u zich op elk
moment afmelden bij onze administratie.

6.

Bezoek aan onze website en cookies
Wij gebruiken op onze websites cookies
om de websites naar wens te laten
functioneren. Wij gebruiken geen cookies
om u te volgen. Eventuele door u op onze
websites achtergelaten gegevens worden
niet met derden uitgewisseld.

7.

Beveiliging
Wij hebben technische en
organisatorische maatregelen genomen
om persoonlijke gegevens te beschermen
tegen verlies of elke vorm van onwettige
verwerking. Op deze manier zorgen we
ervoor dat persoonsgegevens alleen
toegankelijk zijn voor medewerkers die
daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn
en dat we de persoonsgegevens alleen
gebruiken voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verkregen en daarmee verenigbare
doeleinden.

8.

Vragen over privacybeleid
Wij houden ons het recht het
privacybeleid te wijzigen. Als u vragen
hebt over dit beleid, neem dan contact op
met onze functionaris voor
gegevensbescherming.
Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit
document.

9.

Contactgegevens
Onze contactgegevens voor vragen /
opmerkingen / klachten m.b.t. de
verwerking van persoonsgegevens zijn:
EugeneRomijndersAdvies /
Atelier Do & Don’t
T.a.v. de heer E.A.G. Romijnders
Ten Passeweg 3, 8084 AN ’t Harde
085-87 81 874 / info@romijndersadvies.nl
Privacy beleid
EugeneRomijndersAdvies /
Atelier Do & Don’t, maart 2018.

