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Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van DEEL Advies voor de website www.deel-advies.nl. DEEL Advies is de 

handelsnaam van de maatschap DEEL met KVK nummer 64502724. Deze privacyverklaring heeft 

betrekking op de gegevensverwerking door DEEL Advies door middel van de verwerkingen via onze 

website www.deel-advies.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies. 

DEEL Advies respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er 

zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen 

die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DEEL Advies. U dient zich 

ervan bewust te zijn dat DEEL Advies niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites 

en bronnen die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website 

benaderen van websites van derden telkens de privacyverklaring en disclaimer van die andere 

website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd. 

Doeleinden van de gegevensverwerking 

DEEL Advies verzamelt en verwerkt in de basis geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze zelf bewust 

aan ons hebt verstrekt via het contactformulier op de website. De verzamelde gegevens worden 

enkel gebruikt om contact op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden 

van documenten. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens 

die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail 

nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Inzage, correctie en recht van verzet 

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw 

persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u 

ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.  

Delen van persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld, tenzij daar een wettelijke grondslag voor is. 

Bijvoorbeeld wanneer politie, justitie of toezichthouders op grond van de wet gegevens bij ons 

opvragen. Ook kan een rechter ons verplichten om gegevens te verstrekken of in te laten zien. 

Beveiliging 

DEEL Advies neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar 

verwacht mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen 

volledig in lijn met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. Bij 

indiensttreding worden nieuwe medewerkers gewezen op de regels en procedures binnen de 

organisatie, in het bijzonder aangaande de geldende beveiligingsregels en procedures. Er wordt 

regelmatig aandacht besteed aan het vergroten van het beveiligings- en privacy bewustzijn bij de 

medewerkers. 

http://www.deel-advies.nl/
http://www.deel-advies.nl/


Aanpassen privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze 

website worden gepubliceerd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te 

bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen. 

 

 

 


