
PRIVACYVERKLARING 
 
Adequaat personeelsadvies, gevestigd aan Mussenput 3 6325 EK Berg en Terblijt heeft de 
privacyverklaring gecreëerd om te laten zien dat wij veel waarde hechten aan uw privacy. 
Het volgende stukje tekst geeft informatie over de manier van adresverzameling en -
verwerking voor onze website: adequaatadvies.nl 
Adequaat personeelsadvies is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw 
persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Door uw gegevens 
aan ons te verstrekken stemt u in met deze privacyverklaring. 
Adequaat personeelsadvies zal uw gegevens niet delen, verhuren of anderszins ter 
beschikking stellen aan derde partijen, tenzij en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Doeleinden van de gegevensverwerking  
Adequaat personeelsadvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 
- In het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, 
doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 
Adequaat personeelsadvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden 
niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken 
Adequaat personeelsadvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Inzage, correctie en recht van verzet  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 
nicole@adequaatadvies.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Adequaat 
personeelsadvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de 
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons  
 
Beveiliging 
Adequaat personeelsadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Adequaat 
personeelsadvies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw 



persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 
Adequaat personeelsadvies via nicole@adequaatadvies.nl  
 
Aanpassen privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op 
deze website worden gepubliceerd. 

 
 


