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Privacyverklaring Van Rijn Bedrijfsadvies 
 

Naam bedrijf   : Van Rijn Bedrijfsadvies 

Naam contactpersoon :  Dhr. P.N.A. van Rijn  

Adres     : Wijkerweg 17 

     3947NH Langbroek 

Telefoon   : 06-82125239 

E-mail    :  info@vanrijnbedrijfsadvies.nl 

Website     :  www.vanrijnbedrijfsadvies.nl 

KvK nr.   : 71799370 
 

 

 

Inleiding:  
 

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Van Rijn Bedrijfsadvies 

zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Deze Privacyverklaring is daarom mede afgestemd op de 

(Europese) Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

In deze privacyverklaring leest u over het waarom, hoe en wat. Van Rijn Bedrijfsadvies verzamelt en 

beheert uw persoonsgegevens welke minimaal noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening. 

Daarnaast wordt inzicht gegeven in uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u van 

deze rechten gebruik kunt maken. Deze Privacyverklaring kan door bijv. wetswijzigingen veranderen 

en daarom is het aan te raden de Privacyverklaring regelmatig door te lezen.  

 

Wie is Van Rijn Bedrijfsadvies?  
 

Van Rijn Bedrijfsadvies ondersteunt ondernemers bij hun visie en strategievraagstukken, investerings-

/financieringsplannen, ondernemingsplannen, prognoses en treedt daarnaast op als sparringpartner.  

 

Wie is de klant?  
 

De klant is degene met wie Van Rijn Bedrijfsadvies een overeenkomst van dienstverlening is 

aangegaan, waarbij privacygevoelige gegevens van de klant, diens familie of diens medewerkers 

worden verwerkt.  

Daarnaast verwerken wij ook persoonlijke gegevens van prospects, leveranciers en relaties. In zijn 

algemeenheid geldt dat de bepalingen die hieronder staan ook van toepassing zijn op de persoonlijke 

gegevens die wij verwerken voor deze personen.  

 

 

 

 

Wat is het doel van de verzamelde gegevens? 
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De persoonsgegevens worden alleen verwerkt met de toestemming van de klant of ter uitvoering van 

de overeenkomst van dienstverlening, welke tussen Van Rijn Bedrijfsadvies en klant wordt aangegaan. 

De gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
 

Uitsluitend persoonsgegevens, welke minimaal nodig zijn voor een optimale dienstverlening en 

bedrijfsvoering, worden gebruikt. Dit zijn gegevens als: 

 

 Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, geslacht 

 E-mailadres en telefoonnummer 

 Geboortedata van de klant en diens gezin 

 BSN-nummer 

 Inkomensgegevens en andere gegevens over de financiële of economische situatie van de 

klant. 

Voor het verzorgen van toeslagen en (subsidie)aanvragen is Van Rijn Bedrijfsadvies vanuit de wet 

verplicht het BSN-nummer te verwerken. De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en 

financieren van terrorisme) verplicht Van Rijn Bedrijfsadvies om de identiteit van de klant vast te 

stellen en een bewijs daarvan te bewaren.  

 

Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages vormt de kern van de 

dienstverlening van Van Rijn Bedrijfsadvies. Met het gebruik van deze gevoelige persoonsgegevens 

wordt uiterst zorgvuldig omgegaan. Vertrouwelijkheid en geheimhouding naar derden is hiervoor het 

uitgangspunt. De technische en organisatorische beveiliging is hierop afgestemd.  

 

Wij verwerken geen Bijzondere Persoonsgegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, 

geloofsovertuiging en medische informatie. Mocht er om een bijzondere reden noodzaak zijn dit wel te 

doen, dan zullen wij dit specifiek met de klant opnemen in de overeenkomst van dienstverlening. Ook 

Strafrechtelijke Persoonsgegevens zullen wij niet verwerken.  

 

Hoe verwerken wij persoonsgegevens? 
 

De persoonsgegevens, welke worden ontvangen en verwerkt, worden beheerd m.b.v.:  

 De e-mail van Van Rijn Bedrijfsadvies wordt gehost bij Microsoft Outlook.com 

 De website en back-ups van Van Rijn Bedrijfsadvies worden gehost bij Dadi te Wijk bij 

Duurstede 

 De mobiele telefoon van Van Rijn Bedrijfsadvies wordt gehost bij KPN. 

De verplicht aan te leveren gegevens zijn de minimaal benodigde gegevens voor het aanbieden van de 

diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan de betreffende dienst niet worden 

aangeboden.  

 

Wij zullen de gegevens echter niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze 

opdracht, tenzij we o.g.v. een wettelijke bepaling de gegevens langer moeten bewaren. 

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens? 
 

Wij zorgen ervoor dat alleen de medewerkers toegang hebben tot de persoonsgegevens. De 

uitzondering hierop zijn eventuele sub-verwerkers. Wij kunnen andere verwerkers (sub-verwerkers) 

inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, 

bijvoorbeeld als deze sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover wij  
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niet beschikken. Als het inschakelen van sub-verwerkers tot gevolg heeft dat deze persoonsgegevens 

gaan verwerken dan zullen wij die sub-verwerkers (schriftelijk) dezelfde verplichtingen opleggen. Met  

het verlenen van een opdracht aan Van Rijn Bedrijfsadvies wordt instemming verleend voor het 

inschakelen van eventuele sub-verwerkers. 

 

Worden persoonsgegevens verstrekt aan derden? 
 

Van Rijn Bedrijfsadvies geeft nooit uw persoonsgegevens door aan een derde, behalve als daar een 

wettelijke verplichting toe is. Verzoeken van derden zullen daarom altijd aan de klant worden 

doorgegeven. Indien gewenst kan de gevraagde informatie met uw schriftelijke instemming 

doorgegeven worden.  

 

Welke beveiligingsmaatregelen worden er genomen? 
 

Van Rijn Bedrijfsadvies doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij hebben daarom passende 

beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de 

persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen 

van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de 

techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Van Rijn Bedrijfsadvies zal periodiek hierop 

interne audits houden. 

 

Hoe wordt met datalekken omgegaan?  
 

Klanten, medewerkers, sub-verwerkers en derden kunnen via het e-mailadres van Van Rijn 

Bedrijfsadvies incidenten melden, die mogelijk een datalek (is een inbreuk op de beveiliging die per 

ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte 

persoonsgegevens) zijn. Van Rijn Bedrijfsadvies pakt meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader 

onderzoek en neemt die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en Van Rijn 

Bedrijfsadvies te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan 

hebben, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in 

het datalek zijn betrokken. 

 

Wat zijn uw rechten:  

 
• Recht op informatie: met deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd over het waarom, hoe 

en wat van uw persoonsgegevens 

• Recht op inzage: u heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Van Rijn 

Bedrijfsadvies verzameld en beheerd worden.  

• Recht op rectificatie en aanvulling: Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens 

veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Van Rijn Bedrijfsadvies.  

• Recht op overdracht: Mocht u uw gegevens nodig hebben die bij Van Rijn Bedrijfsadvies 

opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij, dan heeft u het recht op 

overdracht. Hierbij zal Van Rijn Bedrijfsadvies alle gegevens overdragen aan u als klant.  

• Recht op wissen van gegevens: Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Van Rijn Bedrijfsadvies 

vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.  

• Recht op het indienen van een klacht: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij 

Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Van Rijn Bedrijfsadvies niet op de juiste manier 

met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap .  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
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• Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wilt u niet dat Van Rijn Bedrijfsadvies uw 

gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw 

persoonsgegevens. 

• Het gebruik maken van deze rechten kan via een e-mail aan Van Rijn Bedrijfsadvies. Het 

streven is om binnen een week te reageren.   

• De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de 

opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging 

van de persoonsgegevens. 

 

 

Contact 

 
Voor vragen over uw rechten en de manier waarop Van Rijn Bedrijfsadvies met uw persoonsgegevens 

omgaat, kunt u per e-mail een informatieverzoek indienen bij Van Rijn Bedrijfsadvies. Dat geldt ook 

als u klachten heeft. Van Rijn Bedrijfsadvies zal zo snel mogelijk reageren op uw vragen, maar 

tenminste binnen vier weken. 

 


