
 

 

 

 

 

Privacy Statement Resink Advisering & Management 

Resink Advisering & Management (hierna: “wij”) verwerken persoonsgegevens. Graag informeren wij 

u hier duidelijk en transparant over. 

In dit privacy statement beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van 

persoonsgegevens door Resink Advisering & Management. Daarbij geven wij voorbeelden om deze 

uitleg zo duidelijk mogelijk te laten zijn. 

Heeft u vragen over dit privacy statement? Dan stellen wij het op prijs als u contact met ons 

opneemt. 

 

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal 

van deze woorden bedoelen: 

- Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zegge. Bijvoorbeeld uw naam 

en adres, uw bankrekeningnummer of uw e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die wij met 

u in verband kunnen brengen. 

- Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het 

verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze 

administratie. 

- Relaties:  

A) Alle natuurlijke personen en organisaties die betaalde en onbetaalde diensten van ons 

afnemen of in het verleden hebben afgenomen en 

B) Alle natuurlijke personen en organisaties die via één van de contactkanalen (telefoon, e-

mail, briefpost, website) contact hebben gehad en daarbij gegevens hebben gedeeld met 

ons. 

- Diensten: alle huidige en toekomstige diensten die wij aanbieden, zoals interim-

management, advisering en coaching. 

Wie zijn wij? 

Wij zijn Resink Advisering & Management, gevestigd te (7921 VD) Zuidwolde aan de Molenoevers 1. 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens? 

Indien u gebruik maakt van onze diensten, dan leggen wij de daarvoor noodzakelijke zakelijke en 

persoonsgegevens vast. 

 

  



Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

De gegevens die wij verwerken zijn de gegevens die door u zijn verstrekt om de gevraagde 

dienstverlening te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld uw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-

mailadres, bankgegevens. 

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? 

Wij verwerken deze persoonsgegevens zodat we 

A) Onze dienstverlening kunnen uitvoeren;

Wij willen u gedurende onze dienstverlening kunnen bellen en /of mailen bijvoorbeeld,

waardoor wij gebruik maken van het door u verstrekte gegeven.

B) Onze wettelijke verplichtingen kunnen nakomen;

Het betreft hier persoonsgegevens die wij in het kader van de fiscale wetgeving verplicht zijn

aan te houden.

Hoe zorgen we ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de verwerking van uw 

persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel 

waarvoor zij zijn verwerkt en zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat 

precies is, verschilt. 

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in diverse bronsystemen. Deze brondata staan lokaal bij 

ons. 

Onze data wordt gehost bij Microsoft, die de ISO 27001 norm hanteert bij de 

Verwerking Persoonsgegevens. Ook hierbij geldt dat de data fysiek op het Europese 

vasteland staat. 
Verdere specifieke maatregelen en waarborging privacy die wij hanteren zijn: 

- De gegevens zullen we op geen enkel manier gebruiken met als doel uitlenen, verhuren, 

verkopen of op een andere manier openbaar maken van de data. 

- Slechts in geval van wettelijke verplichting om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, 

zoals de Belastingdienst, zullen wij persoonsgegevens verstrekken; 

- Indien we de intentie hebben om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, zullen wij dit 

nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming doen. 



 

 

Uw rechten met betrekking van de verwerking van uw persoonsgegevens 

U heeft de volgende rechten: 

A) Informatie en inzage: We vertellen u graag welke persoonsgegevens zijn vastgelegd of 

waarvoor we deze gebruiken; 

B) Rectificatie: Wilt u uwe persoonsgegevens laten verbeteren of aanvullen omdat deze onjuist 

en/of onvolledig zijn, laat het ons weten. Dan passen we ze aan. 

C) Vergetelheid/verwijdering: Ook kunt u het verzoek bij ons indienen om de gegevens die we 

van u hebben te laten verwijderen. Verwijdering van gegevens is niet mogelijk wanner de 

wet ons verplicht de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook kan het zijn dat wij 

voor andere doeleinden (administratie) die gegevens nog wel moeten verwerken. 

Om gebruik te kunnen maken van bovengenoemde rechten kunt u contact opnemen met ons via 

Annemarie@resink.nu. 

 

Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht? 

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons 

via annemarie@resink.nu. Daarnaast kunt u na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) 

 

Kunnen wij dit document wijzigen? 

Ja, ons privacy statement kan wijzigen. Indien deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan 

attenderen wij u daarop. U kunt ons privacystatement op onze website terugvinden. 
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