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Privacy beleid M. den Toom | Administratieve Dienstverlening 

Uw privacy is voor M. den Toom | Administratieve Dienstverlening van groot belang. Wij zorgen ervoor 

dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft veilig zijn bij ons en dat ze altijd netjes worden 

gebruikt. Verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. In dit privacy beleid wordt beschreven hoe er met 

persoonsgegevens wordt omgegaan. 

 

Welke gegevens worden verwerkt 

Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren kunnen wij meerdere van de volgende persoonsgegevens 

van u vragen: 

- voor- en achternaam; 

- adres; 

- postcode; 

- woonplaats; 

- land; 

- telefoonnummer; 

- e-mailadres; 

- website; 

- geboortedatum; 

- geboorteplaats; 

- geslacht; 

- burgerlijke staat; 

- rekeningnummer; 

- salarisgegevens; 

- trouwdatum; 

- overlijdensdatum; 

- burgerservicenummer (BSN); 

- kopie identiteitsbewijs/paspoort. 

 

Uw persoonsgegevens worden in Nederland of – in ieder geval – binnen de Europese Unie verwerkt. 

  

Gegevensverstrekkingen aan derden 

M. den Toom | Administratieve Dienstverlening verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen 

anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van M. den Toom | 

Administratieve Dienstverlening bepaalde werkzaamheden verrichten. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken 

om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen. 
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Verwerking van gegevens van minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 

vertegenwoordiger. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard 

M. den Toom | Administratieve Dienstverlening bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk 

voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van wat volgens de wet vereist is. 

 

Beveiliging van persoonsgegevens 

M. den Toom | Administratieve Dienstverlening heeft technische en organisatorische maatregelen 

genomen om persoonsgegevens van u te beschermen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang 

krijgen tot de gegevens die wij bewaren. 

 

Toegang tot uw gegevens 

U heeft de volgende rechten als het gaat om uw gegevens:  

- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 

- Inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben; 

- Het laten corrigeren van persoonsgegevens; 

- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 

- Intrekken van toestemming; 

- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

 

Zie de contactgegevens om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren 

voordat wij gehoor kunnen geven aan genoemde verzoeken. 

 

Website bezoek, contactformulier en cookies 

Op onze website wordt er geen gebruik gemaakt van cookies. Met het contactformulier kunt u ons 

vragen stellen. Wij vragen hier om uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze hebben wij nodig 

om contract te kunnen opnemen. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt. 
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Vragen en klachten 

Heeft u nog vragen over dit privacy beleid of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen 

met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van 

privacybescherming. 

 

Bedrijfs- en contactgegevens 

M. den Toom | Administratieve Dienstverlening 

Vlietstraat 1 

3371 SX  Hardinxveld-Giessendam  

www.mtad.nl 

info@mtad.nl 

(0184) 616807 

 

Wijzigingen privacy beleid 

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen op onze website worden 

gepubliceerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 28 mei 2019. 

 


