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Wij hechten veel waarde aan uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Voor de uitvoering 

van onze taken en doelen hebben wij (soms) uw persoonsgegevens nodig. Onze privacyverklaring is 

bedoeld om u te informeren en uitleg te geven over welke gegevens wij gebruiken, welke doelen wij 

hebben vastgesteld voor het gebruik van uw persoonsgegevens, met welke reden wij gebruik mogen 

maken van uw persoonsgegevens, hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren en of, en zo ja, met 

wie wij uw gegevens delen. Wij behandelen uw persoonsgegevens conform de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (de Relevante Wetgeving). 

 

Persoonsgegevens 

Met het begrip "persoonsgegevens" wordt de informatie bedoeld waarmee u als persoon 

geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving. In deze 

privacyverklaring worden alle handelingen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens 

verwoord met het begrip "verwerken". 

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u 

Wij verzamelen niet zomaar alle persoonsgegevens. Wij verzamelen persoonsgegevens om te kunnen 

voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan 

onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische- of efficiencyredenen, 

waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn. 

 

De volgende persoonsgegevens verzamelen wij dan mogelijk van u: 

 

 Voornaam 

 Tussenvoegsel 

 Achternaam 

 Leeftijd 

 Geboortedatum 

 Geboorteplaats 

 Geslacht 

 Adres 

 Woonplaats 

 Telefoonnummer 

 E-mailadres 

 Afbeelding 

 Burgerservicenummer 

 Paspoort/ID 

 Betaalgegevens 

 Land 

 Faxnummer 

 Titels, en 

 Burgerlijke staat 
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Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen 

Wij hebben binnen onze organisatie een aantal doelen vastgesteld waarvoor wij uw persoonsgegevens 

verzamelen. Voor de volgende doelen verzamelen wij uw persoonsgegevens: 

 

 het bijhouden van de klantenadministratie, 

 het versturen van nieuwsbrieven,  

 het versturen van mailing, 

 het samenstellen van jaarrekeningen, 

 het doen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, 

 het verzorgen van financiële- en salarisadministratie, 

 het onderhouden van zakelijke contacten 

 

Mocht het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerken dan met u 

overeengekomen, dan informeren wij u vóóraf over dit andere doel en alle relevante informatie hierover. 

Voor meer uitleg over onze doelen kunt u contact met ons opnemen. 

 

Waarom mogen wij uw persoonsgegevens verwerken 

Wij mogen uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. Persoonsgegevens mogen alleen worden 

verwerkt voor het doel waarvoor zijn verzameld zijn. Dit doel moet zijn gebaseerd op een van de in de 

AVG genoemde rechtsgrondslagen, zoals bijvoorbeeld: 

- u heeft als betrokkene toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.  

- de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als 

betrokkene partij bent.  

- de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als 

verwerkingsverantwoordelijke rust. 

 

Bent u onder curatele gesteld, is er een bewind of mentorschap ingesteld of ben je jonger dan 16 jaar? 

Dan moet uw wettelijk vertegenwoordig ook toestemming geven voor het gebruik van uw 

persoonsgegevens. Zonder deze toestemming mogen wij uw persoonsgegevens niet verwerken. 

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 

Wij mogen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij 

eerder in onze privacyverklaring hebben omschreven. Na verval van dit doel en of de noodzaak om nog 

langer uw persoonsgegevens - voor dit doel - te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens 

vernietigen. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer dan 10 jaren bewaren. 

 

Wie ontvangen uw persoonsgegevens 

Wij delen uw persoonsgegevens soms met andere partijen, zoals software leveranciers 

(salarisadministratie, financiële administratie, fiscale aangiftes, rapportagetools) en 

pensioendeskundigen. Indien wij gebruik maken van een partij die uw persoonsgegevens voor ons 

verwerkt, sluiten wij met deze partij een verwerkersovereenkomst af. Daarin spreken wij met deze 

partijen dan af dat zij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Zij zullen de persoonsgegevens 

alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor wij de persoonsgegevens van u hebben 

gekregen.  

 

Ook delen uw persoonsgegevens met de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel (KvK), voor 

zover dit is gebaseerd op wettelijke verplichtingen. 

 



PRIVACYVERKLARING 
 

 

 
3 

Beveiliging 

Wij zijn verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging 

of verspreiding van uw persoonsgegevens door onbevoegden. Om zo goed mogelijk aan deze 

verplichtingen te voldoen beveiligen wij uw persoonsgegevens door middel van de volgende 

beveiligingsmaatregelen:  

 

 Lokaal en Cloud Firewall met Unified Thread Management 

 Anti-Spam 

 End Point Security Software 

 Telewerken middels SSL-VPN 

 Waar mogelijk inzet van 2-weg authenticatie 

 Waar mogelijk toepassen van encryptie 

 Rechtenbeheer 

 Dagelijks gecontroleerde Back-up 

 Geïmplementeerd beveiligingsbeleid 

 Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten 

 Indringeralarm 

 Sub-bewerkingsovereenkomsten met derden 

Wijziging van de privacyverklaring 

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Als wij de privacyverklaring in belangrijke mate 

veranderen zullen wij hier melding van maken.  

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, zijn van u persoonlijk. Daarom hebt u de 

volgende rechten: 

 

Het recht om uw toestemming in te trekken 

U hebt het recht om de toestemming die u heeft gegeven voor het mogen verwerken van uw 

persoonsgegevens intrekken. Vanaf dat moment mogen wij, zonder andere grond, uw 

persoonsgegevens niet meer verwerken. Tot het moment dat u uw toestemming in trekt 

hebben wij uw persoonsgegevens wel mogen verwerken. 

 

Het recht van inzage 

Op uw verzoek zullen wij u meedelen of er wat, en zo ja wat er, met uw persoonsgegevens is 

gebeurd. Wij zullen u dan informatie geven over de doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens 

zijn gebruikt, welke persoonsgegevens zijn gebruikt en wie de ontvangers zijn of worden van 

uw persoonsgegevens. Ook, als dat kan, zullen wij u meedelen welke periode uw 

persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of op basis waarvan die periode wordt bepaald. 

 

Recht op rectificatie  

Zijn uw persoonsgegevens niet juist of niet compleet? Neem dan contact met ons op. Wij zullen 

dan zo snel mogelijk uw gegevens verbeteren of aanvullen. Wij laten dit ook de ontvangers van 

uw persoonsgegevens weten. 

 

Recht op het wissen van uw persoonsgegevens  

Op uw verzoek zullen wij zo snel mogelijk uw persoonsgegevens wissen. Hier zijn slechts 

enkele uitzonderingen op. 
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Op het moment dat wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de doelen die wij 

hierboven hebben beschreven verwijderen wij uw persoonsgegevens, met inachtneming van 

wettelijke bewaartermijnen. Ook als wij uw persoonsgegevens onrechtmatig mochten hebben 

verwerkt of verkregen verwijderen wij uw persoonsgegevens. Wij laten dit ook de ontvangers 

van uw persoonsgegevens weten. 

 

Recht op beperking van de verwerking  

In een aantal situaties hebt u het recht om het verwerken van uw persoonsgegevens te 

beperken. Wilt u hier een beroep op doen of meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Wij laten dit ook de ontvangers van uw persoonsgegevens weten. 

 

Recht om een klacht in te dienen 

U hebt als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. 

Dit kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van betrokkene 

Op het moment dat een datalek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor u meebrengt, delen 

wij u dit zo snel mogelijk mee. Hier zijn uitzonderingen op. Wilt u hier meer over weten? Neem dan 

contact met ons op. 

 

Onze contactgegevens 

Wilt u gebruik maken van uw bovenstaande rechten, hebt u een vraag of vindt u iets onduidelijk? Via 

onderstaande gegevens kan contact met ons worden opgenomen. 

 

Hols de Man B.V. 

Steupelstraat 20 

3065 JE, Rotterdam 

Telefoon: 010-2660866 

E-mailadres: secr@holsdeman.nl 

Website: www.holsdeman.nl 

KvK nummer: 30174684 


