Privacystatement Het Consultancy Buro
Het Consultancy Buro (hierna: HCB), gevestigd te Cannenburgh 44, 1187 DC in
Amstelveen, info@hetconsultancyburo, www.hetconsultancyburo.com (hierna: de
website) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacy- en cookieverklaring. We streven ernaar om uw
privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaan vertrouwelijk om met de
informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen
wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.
In dit privacy statement leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daarmee
doen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken en bewaren persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
•
•
•
•
•
•

Uw locatie (alleen het land waar u zich bevind)
Welke pagina’s u bezoekt.
Welk apparaat u gebruikt.
Welke webbrowser u gebruikt.
Hoe lang u naar een pagina kijkt.
Hoe vaak u terug komt op de site.

Daarnaast bewaren wij de gegevens die u zelf op de website achterlaat.

Doelen van de verwerking
HCB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•
•

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren
HCB analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
voorkeuren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze privacyen cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een
wettelijke verplichting.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere
partijen
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor het uitvoeren
van onze overeenkomst met u.

Geautomatiseerde besluitvorming
HCB neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder
dat daar een mens tussen zit. We gebruiken wel systemen die ons helpen bij het
bepalen van uw interesses. Dit helpt ons om u te voorzien van de meest relevante
informatie.

Beveiliging persoonsgegevens
HCB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat
uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met Coen de Vlieger via info@hetconsultancyburo.com

Cookies
HCB gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van je computer, tablet of smartphone.
HCB gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen
onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die
uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw privacyrechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om gegeven toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door HCB. Met het recht op gegevensoverdraagbaarheid
kunt u een verzoek indienen om vastgelegde persoonsgegevens in een
computerbestand naar u te sturen.
Coen de Vlieger is de Functionaris Gegevensbescherming (FG) en is degene die
erop toeziet dat de verwerking van alle persoonsgegevens conform de AVG
plaatsvindt. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@hetconsultancyburo.com. We streven ernaar om binnen een week te
reageren op uw verzoek.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens
omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit
persoonsgegevens.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienenbij-de-ap

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te
passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend maken. Wij raden u
daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele
wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en
cookieverklaring?
info@hetconsultancyburo.com.

