PRIVACY STATEMENT
BHB DULLEMOND OVERNAMES EN ADVIES B.V.
BHB Dullemond overnames en advies B.V. (‘BHB Dullemond’, ‘wij’, ‘ons’) verwerkt
persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (‘AVG’). Dit houdt in dat BHB Dullemond beslist welke persoonsgegevens
worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. In dit privacy statement lichten wij
toe:
• met wie u contact kunt opnemen als u vragen heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens;
• welke persoonsgegevens wij verzamelen en op welke wijze;
• voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
• hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
• met wie wij uw persoonsgegevens delen;
• hoe uw persoonsgegevens worden beschermd;
• welke rechten u als betrokkene heeft;
• hoe wij gebruikmaken van cookies op onze website;

CONTACTGEGEVENS
Binnen ons bedrijf is de directie in de persoon van Edwin Bosma het toeziend oog en eerste
aanspreekpunt voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens. Hij is te bereiken via
onderstaande gegevens:
BHB Dullemond overnames en advies B.V., Korte Brinkweg 37c, 3761 CE Soest
T:

033 – 480 54 82

E:

info@bhbdullemond.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
BHB Dullemond verwerkt persoonsgegevens voor de volgende categorieën personen:
1.
2.

Klanten en medewerkers van klanten;
Sollicitanten, medewerkers en andere natuurlijke personen die onder onze
verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

Wij ontvangen deze persoonsgegevens rechtstreeks van de bovengenoemde categorieën personen.

KLANTEN EN MEDEWERKERS VAN KLANTEN

1.1

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.
identificatie;
b.
het leggen en onderhouden van contact;
c.
het verrichten van dienstverlening of het uitvoeren van een overeenkomst;

d.
e.
f.
g.
h.
1.2

marketingdoeleinden, nieuwsbrieven, uitnodigingen;
klantonderzoeken en het genereren van statistische informatie;
onderzoek naar de wijze waarop de website wordt gebruikt;
het tegengaan van fraude;
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De volgende gegevens worden verwerkt:
a.
naam;
b.
titulatuur;
c.
geslacht;
d.
geboortedatum;
e.
adresgegevens;
f.
telefoonnummer;
g.
e-mailadres;
h.
ip-adres;
i.
bankrekeningnummer; BSN-nummer;
j.
btw-nummer,
k.
nationaliteit;
l.
geboorteplaats;
m.
burgerlijke staat,
n.
gegevens over de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid;
o.
andere gegevens die worden aangeleverd of waarvan de verwerking is vereist ingevolge
de wet.

SOLLICITANTEN, MEDEWERKERS EN ANDERE NATUURLIJKE PERSONEN DIE ONDER ONZE
VERANTWOORDELIJKHEID WERKZAAM ZIJN

2.1

De verwerking geschiedt slechts voor de volgende doeleinden:
a.
identificatie;
b.
het leggen en onderhouden van contact;
c.
de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie;
d.
de afhandeling van de door de sollicitant gemaakte onkosten;
e.
het voeren van een personeels- en verantwoordelijkhedenadministratie;
f.
de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
g.
marketingdoeleinden;
h.
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

2.2.

Geen andere gegevens worden verwerkt dan:
a.
naam;
b.
titulatuur;
c.
geslacht;
d.
geboortedatum;
e.
adresgegevens;
f.
telefoonnummer;
g.
e-mailadres;

h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

ip-adres;
bankrekeningnummer; BSN-nummer;
btw-nummer;
nationaliteit;
geboorteplaats;
burgerlijke staat,
gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages
gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is
gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, evenals de
beëindiging daarvan;
gegevens met betrekking tot de motivatie voor de functie en de organisatie;
andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene
zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
die worden aangeleverd of waarvan de verwerking is vereist ingevolge de wet.

OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG EN MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS
VERWERKEN
BHB Dullemond overnames en advies B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•
•
•
•

toestemming, zoals bij het verzenden van een nieuwsbrief met als doel om de nieuwsbrief
toe te kunnen sturen;
uitvoeren van een overeenkomst, zodat wij kunnen bellen of een e-mail kunnen sturen
indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor het verrichten van een reguliere bedrijfsactiviteit;
wettelijke verplichting, omdat wij op grond van wet- en regelgeving verplicht zijn om bij de
uitvoering van onze werkzaamheden zorg te dragen voor voldoende dossiervorming.
Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegeven bij bijvoorbeeld het vervaardigen van
documenten met betrekking tot waardering dan wel bemiddeling voor onze klanten.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
BHB Dullemond bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor gegevens worden verzameld, of de wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens van een potentiële klant (die bijvoorbeeld via de website naar ons kantoor worden
verstuurd), worden na 30 dagen verwijderd, tenzij de betreffende persoon een overeenkomst met
ons sluit.
Voor de vastlegging van persoonsgegevens in applicaties en dossiers ten behoeve van het uitvoeren
van de dienstverlening voor de cliënt, volgt ons kantoor de wettelijke bewaartermijn die in veel
gevallen zeven jaar bedraagt.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
BHB Dullemond verkoopt geen persoonsgegevens van klanten aan derden en verstrekt deze
uitsluitend voor zover dit nodig is. Met organisaties die gegevens voor onze klanten verwerken in
onze opdracht, sluiten wij een (sub)verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van klanten.
In sommige gevallen is het noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met externe dienstverleners.
Met deze externe dienstverleners worden overeenkomsten gesloten waarin is bepaald wat met de
persoonsgegevens mag worden gedaan. De werkzaamheden die deze externe dienstverleners
uitvoeren zijn onder meer:
•
•
•

Levering van digitale diensten, zoals hosting en onderhoud van onze website en
computersystemen;
Levering van (tele)communicatiediensten, zoals telefonie, telefax of postdiensten.
Levering van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en
kredietinformatiebureaus.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals toezichthouders en andere
instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
In sommige gevallen is het voor de dienstverlening noodzakelijk om persoonsgegevens te
verstrekken aan externe deskundigen zoals een notaris, advocaat of andersoortig specialist in het
kader van een met de cliënt overeengekomen opdracht. Wij vragen altijd toestemming om deze
gegevens te delen met deze deskundigen. In dat geval zullen wij deze gegevens niet zonder
toestemming van de cliënt verstrekken aan deze externe deskundige(n).
In de overeenkomsten die wij hebben gesloten met derden is opgenomen dat de aangeleverde
persoonsgegevens niet mogen worden gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar
toestemming voor geeft. Derden zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van de AVG en daaraan
gerelateerde wetgeving.

WEBSITE
Ten aanzien van bezoek aan onze website geldt het volgende ten aanzien van persoonsgegevens.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BHB Dullemond 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 uw
computer, tablet of smartphone. BHB Dullemond 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 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. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Aanbieder

Naam

Doel

Bewaartermijn

Soort cookie

bhbdullemond.nl

PHPSESSID

Het PHPSESSID cookie wordt
gezet voor de duur van het
bezoek van de website om
informatie op te slaan uit
formulieren om te
voorkomen dat formulieren
die niet worden ingestuurd
verloren gaan. De informatie
wordt na de sessie gewist.

sessieduur

Noodzakelijk

bhbdullemond.nl

cookie_consent_chosen,
cookie_consent_level

Gekozen cookie-instellingen
bewaren

Maximaal 1
jaar

Noodzakelijk

googletagmanager.com

gtm_auth, gtm_debug,
gtm_preview

Deze cookies zorgen ervoor
dat er bepaalde
functionaliteiten, zoals de
cookiemelding, ingeladen
kunnen worden in de
website.

google.com

SID, HSID

Beveiligingscookies om
gebruikers te verifiëren,
frauduleus gebruik van
aanmeldingsgegevens te
voorkomen en
gebruikersgegevens af te
schermen van nietgeautoriseerde partijen.

sessieduur

Noodzakelijk

bhbdullemond.nl,
steets.nl, google.com,
youtube.com

_ga

Registreert een unieke ID die
wordt gebruikt om
statistische gegevens te
genereren over hoe de
bezoeker de website
gebruikt.

Maximaal 2
jaar

Statistieken

bhbdullemond.nl

_gid

Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om
statistische gegevens te

Maximaal 2
jaar

Statistieken

Noodzakelijk

genereren over hoe de
bezoeker de website
gebruikt.

youtube.com

APISID, CONSENT, HSID,
LOGIN_INFO, PREF,
SAPISID, SID, SIDCC, SSID,
VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC, _gmb_ga_test

Cookies van Google die
gebruiksinformatie
verzamelen voor video’s
gehost door YouTube. Deze
cookies kunnen informatie
verzamelen over het aantal
bezoekers en het gedrag van
bezoekers en verbinden dit
aan een google-account als
de gebruiker is ingelogd.
Informatie, zoals een IPadres, kan worden
opgeslagen en doorgestuurd
naar Google servers. Deze
cookie identificeert de
bezoeker niet persoonlijk
tenzij hij/zij is ingelogd in het
google-account.

Maximaal 2
jaar

Functionele
doeleinden

google.com

ANID, NID, SIDCC, 1P_JAR

Registreert een uniek ID die
het apparaat van een
terugkerende gebruiker
identificeert. Het ID wordt
gebruikt voor gerichte
advertenties.

Maximaal 6
maanden

Advertentie
en
personalisatie
doeleinden

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Betrokkenen (de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken) hebben het recht om:
•
•
•
•

persoonsgegevens in te zien;
te verzoeken om correctie of verwijdering van persoonsgegevens;
te verzoeken om de overdracht van persoonsgegevens, waarbij de persoonsgegevens in een
computerbestand worden verzonden aan een derde;
het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van
uw persoonsgegevens.

Betrokkenen kunnen een verzoek sturen naar info@bhbdullemond.nl of een brief sturen naar BHB
Dullemond.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betrokkene is gedaan, vragen wij om een
kopie van een identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto,
indien van toepassing de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het

paspoort), het documentnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op het verzoek. U kunt hiervoor de Kopie ID app van de
Rijksoverheid gebruiken. Deze app kunt u downloaden in de Google Playstore of de Apple Appstore.
BHB Dullemond wil betrokkenen er tevens op wijzen dat zij de mogelijkheid hebben om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link. (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
BHB Dullemond neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende
(technische) (beveiligings)maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als betrokkenen de indruk hebben dat
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de
directie. De contactgegevens zijn bovenaan dit privacy statement vermeld.

