
Privacybeleid Hellemans Bedrijfsadvies 
 
In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Hellemans Bedrijfsadvies (hierna: HBA) omgaat met 
persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden gebruikt. 
 
In dit beleid laten we u weten welke persoonsgegevens we verzamelen en wat we met de 
persoonsgegevens doen. Het is voor ons belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt 
omgegaan en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk 
wordt behandeld. We verwerken de persoonsgegevens bij de uitvoering van onze werkzaamheden 
zorgvuldig en veilig. 
 
Door u aan te melden als geïnteresseerde of door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u 
akkoord met onderhavig privacybeleid. Door akkoord te gaan met dit privacybeleid geeft u 
toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens op de wijze zoals in dit document 
genoemd. 
Dit privacybeleid kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Dit privacy 
document is op 24 mei 2018 voor het laatst gewijzigd. 
 
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
HBA verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze onderneming en website in het kader van 
verleende opdrachten en/of uw aanmelding via onze website en/of andersoortige correspondentie. 
 
Hoe verzamelen we gegevens 
De rechtsgronden waarop HBA persoonsgegevens verwerkt zijn: 
- Toestemming van u 
- Door ontvangst van derden 
- Een wettelijke plicht. 
We ontvangen de persoonsgegevens van u zelf door gebruikmaking van onze dienst of door uw 
registratie. Ook is het mogelijk dat we uw persoonsgegevens van derden ontvangen die uw 
persoonsgegevens verwerken op een geldige rechtsgrond en er legitieme redenen zijn om uw 
persoonsgegevens met ons te delen. 
 
Welke gegevens verzamelen we 
Wanneer u uzelf bij ons aanmeldt, gebruik maakt van onze dienstverlening of uw gegevens 
via derden aan ons worden beschikbaar gesteld, verzamelen wij het volgende: 
 
1. Profielgegevens die u opgeeft bijvoorbeeld NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer, geslacht. 
2. Voor beoordeling van uw aanvraag en financierbaarheid ontvangen we van u gegevens van uw 
onderneming. Ook kunnen we persoonlijke gegevens opvragen zoals financiële gegevens, deze 
worden door u of namens u aangeleverd. 
3. In ons relatiebestand worden relaties en hun contactpersonen opgenomen met voor- en 
achternaam, telefoon, e-mailadres en functie. 
4. Met betrekking tot administratie en facturatie verwerken wij betaalgegevens. 
5. We kunnen gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën om informatie over uw 
gebruik van onze website te verzamelen om u bepaalde functionaliteit te bieden. 
6. U kunt een online contactformulier invullen en een opmerking/vraag plaatsen. Wij verwerken uw 
gegevens zodat we uw vraag kunnen beoordelen en contact met u kunnen opnemen aangaande 
uw aanvraag. We verwerken hiervoor de gegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer. 
 
Ontvangers 
Bij de verwerking van gegevens kan HBA derden inschakelen. HBA  zal alleen gegevens met derden 
delen indien we dat op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn, of wanneer u toestemming 
heeft gegeven of wanneer doorgifte van gegevens noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening.  
Uw gegevens kunnen in het kader van de opdracht/verleende toestemming gedeeld worden met  
partners waarmee wij samenwerken. HBA verkoopt of verhuurt geen persoonsgegevens aan derden 
zonder uw toestemming. Indien persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de opdracht 
gedeeld worden met partners/derden, verwijzen wij u hiervoor naar hun privacybeleid. 
 



Websitebezoek 
HBA gebruikt technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 
bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-
instellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 
instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Beveiliging 
HBA hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. HBA heeft 
passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te 
beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van 
onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn passend, rekening houdend met de stand van de 
techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, met een passend beveiligingsniveau gelet op de 
specifieke risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich 
meebrengen. 
Zo heeft onze website een zogenaamd SSL-certificaat, te zien aan het begin van het webadres 
https://www.hellemansbedrijfsadies.nl én aan het groene slotje met bedrijfsnaam. Hiermee is de 
informatie, die tussen uw computer, tablet of mobile en onze website heen en weer gaat, versleuteld 
en dus onleesbaar voor anderen.  
In het geval HBA gebruik maakt van de diensten van derden, zal HBA in het kader van de 
bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligings-
maatregelen.  
 
Bewaren van gegevens 
HBA bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is op grond van de hierboven 
omschreven doelen, waarna deze worden verwijderd. We kunnen gegevens bewaren gedurende een 
commercieel redelijke termijn voor back-up of archiefdoeleinden. 
 
Rechten betrokkene 
U kunt verzoeken kennis te nemen van de persoonsgegevens die HBA van u verwerkt. Wanneer 
informatie onjuist is, kunt u verzoeken dit aan te passen. Ook kunt u toestemming intrekken. Zo 
spoedig, maar uiterlijk binnen de wettelijk daarvoor geldende termijn wordt aan uw verzoek uitvoering 
gegeven. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens 
worden gebruikt voor andere doeleinden dan in dit document genoemd. Verzoeken om inzage, 
correctie, verwijdering of het maken van bezwaar, kunt u per email aan ons richten:  
info@hellemansbedrijfsadvies.nl 
 
Vragen 
Heeft u vragen over het beschermen van persoonsgegevens of als u de indruk heeft dat uw gegevens 
niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op 
via info@hellemansbedrijfsadvies.nl of met Taco Hellemans op 0252-503600. 


