
 

 
 
 
De onderstaande privacyverklaring is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en 
overeenkomsten met De Klerk Groep BV en de aan haar gelieerde ondernemingen. (KvK nummer: 
28067718). Gevestigd aan de Leidsevaart 13, 2161 AR te Lisse (www.deklerkbv.com). 
 
In het kader van de uitvoering van het relatiebeheer van De Klerk Groep BV, zal De Klerk Groep BV 
persoonsgegevens van haar relaties verwerken. Dat doen wij altijd zorgvuldig en in overeenstemming 
met de wet. (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze privacyverklaring beschrijven wij 
welke gegevens wij van u verwerken, hoe wij dat doen en welke rechten u daarbij heeft. 
 
 

1. Grondslag verwerking persoonsgegevens 

De Klerk Groep BV verwerkt uw gewone persoonsgegevens en uw bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG. Op basis van deze wet kunnen wij een 
beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen: 

- Toestemming van de betrokken persoon (nieuwsbrieven, overeenkomsten) 
- Noodzaak voor het uitvoeren van de overeenkomst 
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen 
- Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/personeelsadministratie) 

 

2. Doeleinden van verwerking persoonsgegevens 

De Klerk Groep BV verwerkt uw persoonsgegevens voor: 

- Het afhandelen van uw betaling en die van onze opdrachtgevers 
- Uitvoering van offertes, overeenkomsten, transacties en diensten 
- Relatiebeheer 
- Administratieve handelingen 
- Sollicitatieprocedures 
- Verplichtingen die voortvloeien uit de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN 

 
 

3. Persoonsgegevens die wij van uw verwerken 

Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om de activiteiten zoals 
genoemd in paragraaf 2 uit te voeren. We kunnen de onderstaande persoonsgegevens verwerken: 
 

- Naam en (zakelijke) contactgegevens 
- Emailadres 
-  Burgerservicenummer 
-  Kopie identiteitsbewijs 
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4. Delen van persoonsgegevens met derden 

De Klerk Groep BV verkoopt uw gegeven niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien 
dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Zo worden uw gegevens, indien van toepassing, wel beschikbaar gesteld aan 
opdrachtgevers als gevolg van de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN.  Met bedrijven die uw 
gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor 
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

5. Bewaren gegevens 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze activiteiten, 
tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens langer moeten bewaren. 

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig is voor de 
sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of 
toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren. 

 

6. Gegevensbeveiliging 

De Klerk Groep BV neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet 
voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via 
privacy@deklerkbv.com. 

 

7. Cookies of vergelijkbare technieken 

De Klerk Groep BV maakt geen gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken 

 

8. Recht van bezwaar 

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent 
dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze 
activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een email te 
sturen naar privacy@deklerkbv.com.  Het bezwaar dient in ieder geval de volgende gegevens te 
bevatten: 

- Naam 
- Adres 
- Telefoonnummer 
- Kopie van een geldig legitimatiebewijs 
- Vermelding tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt 

Vergeet niet uw BSN op de kopie ID onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. 
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9. Overige rechten: 

Wat zijn uw andere rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens? 

- U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke 
persoonsgegevens er van u geregistreerd zijn en voor welke doeleinden die gegevens 
worden gebruikt. 
 

- Indien u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens van u hebben, dan kunt u deze 
laten corrigeren. Tevens kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken. 
 

- U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze 
systemen. Wij zullen dan aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd 
belang hebben dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. 
 

- U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht indienen via de link; 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-
gebruik-persoonsgegevens?ga=klacht 

 

10. Contactgegevens 

Adres  : De Klerk Groep BV 
  Leidsevaart 13 
  2161 AR Lisse 

 
Telefoon : 0252-413182 
Website : www.deklerkbv.com 
Emailadres : privacy@deklerkbv.com 
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