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Privacyverklaring 
Laatst herzien: 8 juni 2018  

Will Conijn Consultancy BV 

Graskarper 12 

1562KV Krommenie 

Voor privacygerelateerde vragen neemt u contact met ons op via de contactpagina. 

  

Will Conijn Consultancy BV respecteert uw privacy. Wij doen er alles aan om deze te 

beschermen. In dit document leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, die wij 

verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

1. Verwerking van uw gegevens 

 

a. Verwerking van de navolgende persoonsgegevens: 

• Naam. 

• Adresgegevens. 

• Woonplaats. 

• Geboortedatum. 

• Geboorteplaats. 

• Nationaliteit. 

• ID/ paspoortnummer (en kopie). 

• Burgerservicenummer. 

• E-mailadres. 

• Telefoonnummer. 

• Bankrekeningnummer. 

• IP-adres. 

 

b. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van: 

• Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan. 

• Het communiceren met onze relaties. 

• Beveiliging en optimalisering van de website. 

• Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen. 

• Opslag in database en het maken van een back-up. 

• Restoredoeleinden. 

• Directe marketing doeleinden.  

 

2. Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van cookies. Nadere informatie over het gebruik van cookies, 

leest u in ons cookiestatement.   

 

3. Contactformulier en nieuwsbrief 

Wanneer u het contactformulier op onze website invult, worden de persoonsgegevens direct 

via een e-mail naar ons opgestuurd. Uw persoonsgegevens worden hierbij niet op onze 

server opgeslagen. Wanneer u expliciet toestemming heeft gegeven voor de aanmelding bij 

onze nieuwsbrief, ontvangt u deze zolang u zich niet afmeldt. Onderaan elke nieuwsbrief 

vindt u instructies voor afmelding.  
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4. Uw rechten m.b.t. persoonsgegevens 

Op de eerste plaats heeft u het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u 

mogen ontvangen. Daarnaast beschikt u over de volgende, aanvullende rechten:  

a. Recht op inzage: u mag te allen tijde een overzicht vragen van de 

persoonsgegevens waar wij van u over beschikken. Dit verstrekken wij kosteloos.  

b. Recht op correctie: indien u meent dat wij bepaalde persoonsgegevens van u 

onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. 

Uiteraard stellen wij dit zeer op prijs, omdat wij ons werk alleen goed kunnen 

doen wanneer uw gegevens correct zijn.  

c. Recht op verwijdering: indien u niet langer wil dat wij bepaalde persoonsgegevens 

in onze administratie hebben geregistreerd. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan 

uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons 

bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.  

d. Indien u het door ons gebruik van uw persoonsgegevens wil beperken, 

bijvoorbeeld dat wij gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen 

doorgeven, dan kunt u dit ons laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij 

uiteraard voldoen. 

e. Indien u het nadrukkelijk wenst en dit strikt noodzakelijk is, kunt u ons verzoeken 

uw gegevens over te dragen aan een derde partij. Na ontvangst van uw verzoek 

zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. 

f. Indien wij van derde partijen persoonlijke informatie van u ontvangen, dan 

informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen. 

 

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Deze website heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 

bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te 

voorkomen. Alle personen die namens Will Conijn Consultancy BV  van uw 

persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te 

betrachten. Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en versleuteld op onze server 

en zijn alleen toegankelijk vanaf bepaalde IP-adressen. Tevens beschikt deze website over 

SSL-beveiliging en certificaten, waardoor uw persoonsgegevens tussen de server en uw 

internet browser optimaal beveiligd zijn. 

 

6. Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van 

links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen 

op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan 

de privacyverklaring van deze website te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.  

 

7. Wijziging van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website 

veranderd. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, ziet u dat aan de datum 

die bovenaan het document staat wanneer dit voor het laatst gebeurd is. De nieuwe 

privacyverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet instemt met 

de aangepaste verklaring, dient u contact met ons op te nemen door middel van de 

contactpagina op deze website. 


