Privacyverklaring Remco Peeters
Als zelfstandig interim manager bied ik u mijn diensten onder andere aan via deze
website. Daarbij verwerk ik soms persoonsgegevens.
Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt
en beveiligd. Daarbij houd ik me aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent
bijvoorbeeld dat ik:
• het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de gegevens die
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• u eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te
verwerken in die gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• uw gegevens niet doorgeef aan anderen, tenzij dat nodig is om de gevraagde
dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van mijn website laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Ik verwerk niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is
namelijk afhankelijk van de aard van ons contact en de diensten die u van mij vraagt.
Afhankelijk hiervan, kan ik de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
• naam
• bedrijfsgegevens
• e-mailadres
• functie
• Telefoonnummer

Doeleinden
Ik verwerk bovenstaande gegevens uitsluitend om met u te communiceren over
mogelijke opdrachten die u mij zou willen gunnen, dan wel om vrijblijvend informatie
uit te wisselen, of om uw vragen te kunnen beantwoorden.

Profilering en cookies
Bij het gebruik van mijn website en bij verzamelen van uw gegevens maak ik geen
gebruik van cookies.

Beveiligen en bewaren
Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik ervoor dat de toegang tot
uw gegevens afgeschermd is en anderen dan ikzelf hiertoe geen toegang hebben.

Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat ik de
gegevens bewaar zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren, dan
wel er een wederzijdse behoefte is om contact te houden en informatie uit te
wisselen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u wit weten welke gegevens ik van u heb verwerkt, kunt u met mij contact
opnemen:
Telefonisch

06-51585497

E-mail

info@remcopeeters.nl

Als u geen prijs meer stelt op contact met mij, dan kunt u dit telefonisch of per mail
aan mij doorgeven. Dan zal ik uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

