Privacy statement zakelijke relaties
Wie zijn wij?
Adviesbureau Hollander en Van der Mey B.V. (hierna: HvdM) heeft als kernactiviteit het
verstrekken van adviezen en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van public relations.
Onze contactgegevens zijn:
▪
▪
▪
▪

adres
telefoon
e-mail
website

:
:
:
:

Floris Grijpstraat 2 (6e etage), 2596 XE Den Haag
070 354 90 00
info@hvdm.nl
www.hvdm.nl

Waarom dit statement?
Wij zijn verantwoordelijk voor een goede bescherming van de persoonsgegevens die wij in het
kader van onze dienstverlening verwerken. Daarbij voldoen wij aan de eisen van de privacyregelgeving. In dit statement leggen wij uit wat wij met jouw persoonsgegevens doen en met welk
doel dit wordt gedaan. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met
ons op.
1. Gebruik van persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dit betekent
concreet dat HvdM:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

duidelijk vermeldt voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Dit gebeurt
via dit privacy statement;
het verzamelen van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
je vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen
waarin je toestemming is vereist;
jouw gegevens niet doorgeeft aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst
te kunnen leveren of wanneer daarvoor een wettelijke verplichting is;
bij het delen van jouw gegevens afspraken maakt met derde partijen om er onder andere
voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat
ook te eisen van partijen die in opdracht van HvdM persoonsgegevens verwerken;
jouw rechten respecteert en je aanvragen op het recht op inzage, correctie, verwijdering,
beperking van de verwerking en overdracht in behandeling zal nemen.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
Persoonsgegevens van opdrachtgevers
Persoonsgegevens van opdrachtgevers worden verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:
▪ administratieve doeleinden;
▪ communicatie over de opdracht;
▪ om uitvoering te geven aan de ontvangen opdracht;
▪ om – na toestemming van de geadresseerde – nieuwsbrieven te sturen.
De grondslag voor de verwerking is de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en/of
de door jou gegeven toestemming.
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Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
▪ naam en zakelijk (post)adres;
▪ telefoon en e-mail;
▪ zakelijke IBAN;
▪ telefoon en e-mail van de tekenbevoegde(n);
▪ telefoon en e-mail van de dagelijkse contactpersoon of contactpersonen.
Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:
▪ na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.
Persoonsgegevens van prospects
Persoonsgegevens van prospects worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
▪ informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.
De grondslag voor de verwerking is door jou gegeven toestemming, die bijvoorbeeld ook kan
worden gegeven door de afgifte van je visitekaartje of koppeling via LinkedIn.
Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
▪ naam en zakelijk (post)adres;
▪ telefoon en e-mail.
Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:
▪ zolang men gezien wordt als prospect, tot maximaal drie jaar na het laatste contact.
Persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
▪ administratieve doeleinden;
▪ communicatie over de opdracht;
▪ om – na toestemming van de adresseerde – nieuwsbrieven te sturen.
De grondslag voor de verwerking is de uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en/of
de door jou gegeven toestemming.
Voor bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
▪ naam en zakelijk (post)adres;
▪ telefoon en e-mail;
▪ zakelijke IBAN;
▪ telefoon en e-mail van de tekenbevoegde(n);
▪ telefoon en e-mail van de contactpersoon of contactpersonen.
Voor deze persoonsgegevens wordt de volgende bewaartermijn gehanteerd:
▪ na afloop van de overeenkomst voor een periode van 7 jaar.
3. Bewaartermijnen
HvdM verwerkt en bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld of ter naleving van een wettelijke verplichting.
4. Delen met derden
HvdM deelt jouw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van een opdracht en/of
om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens
verwerken maken wij afspraken over een veilige en verantwoorde verwerking van je gegevens.
Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens met je nadrukkelijke toestemming aan derden
verstrekken. HvdM verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden.
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Als gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend
beschermingsniveau. Als een land waar gegevens naartoe worden verstuurd geen passend
beschermingsniveau heeft, wordt één van de andere wettelijk toegestane middelen toegepast
om de gegevens voldoende te beschermen.
5. Websitebezoek
HvdM gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van HvdM wordt
opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en het gebruiksgemak. De cookies worden ook gebruikt
om onze website te optimaliseren en voor Google Analytics. Voor Google Analytics worden de
gegevens anoniem verwerkt en niet gebruikt in combinatie met andere Google-diensten.
Je kunt jezelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat.
6. Je rechten als wij jouw persoonsgegevens verwerken
Als wij jouw persoonsgegevens verwerken, heb je onder andere het recht op inzage, rectificatie
of verwijdering van persoonsgegevens.
Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en
het recht op overdracht van jouw persoonsgegevens. De verwerking kan door jou worden
beperkt als de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is,
de verwerking niet meer nodig is voor de verwerkingsdoeleinden en jouw recht als betrokkene
zwaarder weegt dan ons recht om te verwerken. In incidentele gevallen maken wij gebruik van
direct marketing/profilering. Dit doen wij echter nooit zonder je voorafgaande (schriftelijke)
toestemming. Je hebt het recht om de verzamelde persoonsgegevens naar jezelf of een derde
partij te laten overdragen.
Wij zullen zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.
Als een verwerking berust op toestemming, ben je altijd bevoegd om de gegeven toestemming
in te trekken.
7. Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact met ons op te nemen. Als wij vervolgens samen niet tot een oplossing
komen, dan kun je een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).
8. Beveiliging en bescherming van gegevens
HvdM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. HvdM heeft zowel technische
als organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Dit statement is voor het laatst herzien op 9 juni 2020.
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