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PRIVACYVERKLARING 

Deze privacyverklaring geldt voor het verzamelen, verwerken en gebruikmaken van uw 

persoonlijke gegevens (‘gegevensverwerking’) in het algemeen en meer specifiek bij het 

gebruik van de BUREAU STANDING -website (www.bureaustanding .nl).  

 

Wij vinden het belangrijk dat u zich op uw gemak voelt wanneer u gebruik maakt van 

onze website en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de geheimhouding van uw 

persoonlijke gegevens. Privacybescherming is voor ons essentieel en wij vinden het erg 

belangrijk om de gebruikers van onze diensten en afnemers van onze producten inzicht 

te geven in de verwerking van hun gegevens. Om deze reden willen wij u graag uitleggen 

welke gegevens Bureau Standing (‘BUREAU STANDING’) verzamelt, met welke 

doeleinden wij dit doen en hoe u te allen tijde controle uit kunt oefenen op uw eigen 

gegevens.  

 

Persoonlijke gegevens zijn specifieke gegevens over persoonlijke of zakelijke 

verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. 

 

BUREAU STANDING  verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door u 

gevraagde dienst te kunnen leveren. Daarnaast slaat BUREAU STANDING  gegevens 

op die benodigd zijn om te kunnen voldoen aan verschillende wettelijke vereisten. 

 

Van wie verzamelt BUREAU STANDING (persoons)gegevens? 

BUREAU STANDING  verzamelt (persoons)gegevens van: 

1. Consumenten (natuurlijke personen) en 

2. Websitebezoekers. 

 

Hoe verzamelt BUREAU STANDING  persoonsgegevens van u? 

BUREAU STANDING  verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende 

situaties: 

1. Wanneer u contact opneemt met BUREAU STANDING, bijvoorbeeld telefonisch, 

of per e-mail of via een contactformulier op de website; 

2. Wanneer u diensten van BUREAU STANDING  wenst af te nemen of afneemt; 

3. Wanneer u met BUREAU STANDING  een overeenkomst sluit. 

 

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens 

Overeenkomsten met BUREAU STANDING  

De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan BUREAU STANDING  

verstrekt, gebruikt BUREAU STANDING  om deze overeenkomst met u uit te voeren. 

Daarnaast gebruikt BUREAU STANDING  de informatie om u te informeren over zaken 

die verband houden met deze overeenkomst.  

 

Contact met BUREAU STANDING  

Wanneer u BUREAU STANDING  om informatie verzoekt, verwerkt BUREAU 

STANDING  de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen, 

of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden. 
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Website bezoek 

Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden en het klikgedrag 

wordt niet gevolgd. Er worden dan ook geen cookies geplaatst 

 

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens 

BUREAU STANDING  maakt gebruik van persoonsgegevens die u telefonisch, via de 

website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden: 

(i) Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en BUREAU STANDING; 
(ii) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of in sommige gevallen de fiscale 
bewaarplicht;  

(iii) Voor beveiliging van de website en het tegengaan van fraude en misbruik van de 

website. 

 

Dataminimalisatie  

Bij alle stappen in het gegevensverwerkingsproces d.i. gegevensverzameling, inclusief 

opslaan van gegevens en het gebruik ervan, houden wij ons streng aan de actuele 

wetgeving inzake gegevensbescherming. BUREAU STANDING  verwerkt uw 

persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde 

doeleinden. Persoonlijke gegevens die u met ons deelt, zullen wij zonder uw 

nadrukkelijke toestemming niet voor andere doeleinden inzetten, en nooit voor 

marketingdoeleinden aan derden verkopen, verhuren of doorgeven aan derden.  

 

Beveiliging 

BUREAU STANDING  hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van 

persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende 

moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw 

persoonsgegevens tegen te gaan.  

 

Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u 

vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar 

info@bureaustanding.nl. 

 

Toestemming 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven 

beschreven, tenzij u daar nadrukkelijk uw toestemming voor heeft gegeven of wanneer 

BUREAU STANDING  de gegevens volgens een wettelijke verplichting de gegevens 

moet verwerken (bijvoorbeeld aan overheidsinstanties). 

 

In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming hebt 

gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden 

geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken.  

Het kan zijn dat BUREAU STANDING  u daardoor bepaalde diensten niet meer kan 

leveren. 

 

Wat zijn uw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een 

aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
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a. Inzage 

Wanneer u de persoonsgegevens wilt inzien die bij BUREAU STANDING  over u zijn 

vastgelegd en worden verwerkt, kun u een verzoek tot inzage doen via 

info@bureaustanding.nl. 

 

b. Wijzigen 

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar 

aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij BUREAU 

STANDING. U kunt verzoeken dat BUREAU STANDING  uw gegevens wijzigt, verbetert, 

aanvult, verwijdert of afschermt, voor zover dit niet strijdig is met een wettelijke 

verplichting waaraan BUREAU STANDING  moet voldoen door uw persoonsgegevens te 

verwerken. 

 

c. Beperken van de verwerking  

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om BUREAU STANDING  te verzoeken 

de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. 

 

d. Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van BUREAU 

STANDING  of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die 

verwerking. 

 

e. Gegevensoverdracht  

U heeft het recht uw persoonsgegevens van BUREAU STANDING  te verkrijgen. Uw 

persoonsgegevens zijn uitsluitend opgenomen in een fysiek inschrijfformulier. De daarop 

vermelde persoonsgegevens kan BUREAU STANDING  op uw verzoek aan een andere 

aanbieder verstrekken.  

 

f. Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw 

toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het 

verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen 

verwerken. Het kan zijn dat BUREAU STANDING  u daardoor bepaalde diensten niet 

meer kan leveren. 

 

Reactie door BUREAU STANDING  

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bureaustanding.nl. 

BUREAU STANDING  zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later 

dan één (1) maand nadat BUREAU STANDING  een dergelijk verzoek heeft ontvangen. 

Indien BUREAU STANDING  uw verzoek afwijst zal BUREAU STANDING in haar 

antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.  

 

 

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?  

Mocht u nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop BUREAU 

STANDING  uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar 

info@bureaustanding.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de gegevens 
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worden verwerkt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale 

toezichthouder op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen 

met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Derden  

BUREAU STANDING zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan 

derden doorgeven, tenzij: 

1. Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door 

BUREAU STANDING;  

2. BUREAU STANDING  op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval 

gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties;  

3. Indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij 

BUREAU STANDING  met als gevolg dat BUREAU STANDING  persoonsgegevens 

moet overdragen aan een andere organisatie. 

 

BUREAU STANDING  maakt met derde partijen goede afspraken over de 

beveiligingseisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel 

vast. 

 

Privacyverklaring derden 

Op de website van BUREAU STANDING  treft u een aantal links aan naar externe 

websites. BUREAU STANDING  kan geen verantwoordelijkheid dragen op de manier 

waarop deze externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de 

privacyverklaring van de externe website die u bezoekt. 

 

Bewaartermijn 

BUREAU STANDING  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de 

doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. 

 

Contactgegevens BUREAU STANDING  

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met BUREAU 

STANDING, hieronder vindt u onze gegevens: 

Naam: Bureau Standing  

Adres: Wijde Doelen 2 A, 3512 XN, Utrecht  

E-mailadres: info@bureaustanding.nl 

Kamer van Koophandel: 3004613 

 

Wijzigingen 

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De meest actuele 

privacyverklaring kunt u vinden op de website. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

