
Privacyverklaring.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft 
vertrouwelijk wordt behandeld. Ons kantoor houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt.

Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten, 
het opstellen van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en 
activiteiten.   

Verwerking van de persoonsgegevens

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij minimaal voor deze opdrachten, overeenkomsten 
en activiteiten nodig hebben.

Wij gebruiken de persoonsgegevens voor deze doeleinden alleen als u daar toestemming voor heeft 
gegeven. Dit kan zijn middels een getekende opdracht of overeenkomst, mondelinge toestemming of 
als u de gegevens zelf beschikbaar heeft gesteld voor gebruik (bv. e-mail, visitekaartje).

Wij gebruiken en bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de activiteiten 
of de looptijd van de overeenkomst; of langer indien dit is vastgelegd in de opdracht of voortkomt uit 
de aard van de opdracht; of langer indien dit wettelijk is vereist (bv. voor de financiële administratie).

Beveiliging van de persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.                                                                 

Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhoudingsplicht en zijn op de hoogte van het belang 
van de bescherming van persoonsgegevens. 

Alle computers zijn alleen toegankelijk met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De computers 
zijn beschermd met antivirussoftware, updates worden automatisch geïnstalleerd en er is een goede 
back-up procedure.

Persoonsgegevens en derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Verder geven wij geen 
persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij u toestemming heeft gegeven of in de situaties dat 
het wettelijk is verplicht en toegestaan. 



Wij zien erop toe dat alle derde partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens beschikken over
een privacyverklaring die voldoet aan de AVG-regels. Indien dit niet het geval is sluiten wij met de 
betreffende partij een verwerkersovereenkomst af die hieraan voldoet.

Wij delen geen persoonsgegevens via (in)directe marketing, uitgave nieuwsbrief of sociale media.          

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. U mag ons 
vragen op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken. En u mag uw toestemming voor gebruik 
van de gegevens intrekken. 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de 
website worden gepubliceerd.

Klachten

Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen toch een klacht of opmerking over de wijze waarop wij 
met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. We zullen ons 
uiterste best doen om het op te lossen. 

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Contactgegevens

Heeft u na het lezen van onze privacyverklaring vragen of wilt u contact opnemen dan kan dit via 
onderstaande gegevens:

Rentmeesterskantoor Korevaar                                                                                                      
Zutphensestraatweg 47                                                                                                                                         
6955 AE Ellecom                                                                                                                                                         
0313-415490                                                                                                                                                              
E. <mailto: info@kantoor-korevaar.nl>                                                                                                                   
W. <http://www.kantoor-korevaar.nl>
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