Privacyverklaring Adviesbureau Riek Bakker
Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze
werkzaamheden voor u uit te voeren voor zover u hiervoor toestemming heeft verleend. We hechten
veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij beheren.
De volgende gegevens worden door ons beheerd en verstrekken wij indien noodzakelijk aan derden
voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.:
1. Persoonlijke gegevens
2. Overige noodzakelijke gegevens
We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarmee u ze met ons hebt gedeeld. Tevens
gebruiken wij uw gegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via
email, sms-berichten of andere elektronische media. Het delen van uw gegevens binnen ons kantoor
vindt uitsluitend plaats voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals door u aan ons gevraagd.
Voor de bescherming van uw gegevens hebben wij passende maatregelen genomen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan.
We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang u van onze dienstverlening gebruik maakt.
Indien onze samenwerking wordt beëindigd, verwijderen wij uw persoonsgegevens uit ons systeem
maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren.
Adviesbureau Riek Bakker gebruikt alleen technische en functionele cookies op de website. En
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze 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
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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.
Deze privacyverklaring gaat in per 25 mei 2018. Adviesbureau Riek Bakker behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen in onze privacyverklaring.

