
Privacyverklaring	  HSC	  Administratie	  &	  Support	  
	   	   	   	  	  	  	  	  
	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  ,	  gevestigd	  aan	  Karel	  van	  Bronckhorstlaan	  17,	  6125	  BX	  Obbicht	  is	  
verantwoordelijk	  voor	  de	  verwerking	  van	  persoonsgegevens	  zoals	  weergegeven	  in	  deze	  
privacyverklaring.	  
	  
Contactgegevens:	  
info@riethennen.nl	  	  
Karel	  van	  Bronckhorstlaan	  17	  
6125	  BX	  Obbicht	  
0624730469	  
www.riethennen.nl	  
	  
Persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  verwerkt	  uw	  persoonsgegevens	  doordat	  u	  gebruik	  maakt	  van	  onze	  
diensten	  en/of	  omdat	  u	  deze	  zelf	  aan	  ons	  verstrekt.	  
	  
Hieronder	  vindt	  u	  een	  overzicht	  van	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  verwerken:	  

• Voor-‐	  en	  achternaam	  
• Geslacht	  
• Geboortedatum	  
• Adresgegevens	  
• Telefoonnummer	  
• E-‐mailadres	  
• Bankrekeningnummer	  
• Burgerservicenummer	  (BSN)	  
• Overige	  gegevens	  die	  u	  zelf	  aan	  ons	  verstrekt	  waaronder	  financiële	  gegevens	  

	  
Met	  welk	  doel	  en	  op	  basis	  van	  welke	  grondslag	  wij	  persoonsgegevens	  verwerken	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  verwerkt	  uw	  persoonsgegevens	  om	  uw	  opdracht	  op	  een	  juiste	  
wijze	  uit	  te	  kunnen	  voeren	  of	  omdat	  u	  ons	  toestemming	  heeft	  gegeven	  uw	  persoonsgegevens	  te	  
verwerken.	  HSC	  Administratie	  &	  Support	  verwerkt	  daarnaast	  ook	  persoonsgegevens	  als	  wij	  hier	  
wettelijk	  toe	  verplicht	  zijn.	  
	  
Hoe	  lang	  we	  persoonsgegevens	  bewaren	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  bewaart	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  langer	  dan	  nodig	  is	  om	  de	  
doelen	  te	  realiseren	  waarvoor	  uw	  gegevens	  worden	  verzameld,	  rekening	  houdend	  met	  
wettelijke	  verplichtingen.	  Daar	  waar	  uw	  gegevens	  worden	  verwerkt	  op	  basis	  van	  toestemming,	  
worden	  de	  gegevens	  bewaard	  tot	  dat	  er	  een	  verzoek	  uwerzijds	  tot	  verwijdering	  wordt	  gedaan	  
als	  bedoeld	  in	  art.	  17	  AVG.	  
	  
Delen	  van	  persoonsgegevens	  met	  derden	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  verkoopt	  uw	  gegevens	  niet	  aan	  derden	  en	  verstrekt	  deze	  
uitsluitend	  indien	  dit	  nodig	  is	  voor	  de	  uitvoering	  van	  onze	  overeenkomst	  met	  u	  of	  om	  te	  voldoen	  
aan	  een	  wettelijke	  verplichting.	  Met	  bedrijven	  die	  uw	  gegevens	  verwerken	  in	  onze	  opdracht,	  
sluiten	  wij	  een	  bewerkersovereenkomst	  om	  te	  zorgen	  voor	  eenzelfde	  niveau	  van	  beveiliging	  en	  
vertrouwelijkheid	  van	  uw	  gegevens.	  HSC	  Administratie	  &	  Support	  blijft	  verantwoordelijk	  voor	  
deze	  verwerkingen.	  In	  alle	  andere	  gevallen	  waarin	  wij	  persoonsgegevens	  met	  externe	  partijen	  
delen	  gebeurt	  dit	  alleen	  op	  uw	  verzoek	  en	  na	  uw	  uitdrukkelijke	  toestemming.	  



	  
	  
Cookies,	  of	  vergelijkbare	  technieken,	  die	  wij	  gebruiken	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  gebruikt	  alleen	  technische	  en	  functionele	  cookies.	  En	  analytische	  
cookies	  die	  geen	  inbreuk	  maken	  op	  uw	  privacy.	  De	  cookies	  die	  wij	  gebruiken	  zijn	  noodzakelijk	  
voor	  de	  technische	  werking	  van	  de	  website	  en	  uw	  gebruiksgemak.	  
	  
Website	  
De	  website	  van	  HSC	  Administratie	  &	  Support	  is	  puur	  informatief,	  een	  elektronische	  brochure.	  
Als	  u	  via	  mail	  contact	  zoekt	  of	  een	  vraag	  stelt	  beantwoorden	  wij	  die.	  Daarna	  worden	  uw	  
gegevens	  vernietigd	  tenzij	  u	  natuurlijk	  klant	  wordt	  bij	  	  HSC	  Administratie	  &	  Support	  
	  
Gegevens	  inzien,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  	  
	  
U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  Daarnaast	  
heeft	  u	  het	  recht	  om	  uw	  eventuele	  toestemming	  voor	  de	  gegevensverwerking	  in	  te	  trekken	  of	  
bezwaar	  te	  maken	  tegen	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  door	  HSC	  Administratie	  &	  
Support	  en	  heeft	  u	  het	  recht	  op	  gegevensoverdraagbaarheid.	  Dat	  betekent	  dat	  u	  bij	  ons	  een	  
verzoek	  kunt	  indienen	  om	  de	  persoonsgegevens	  die	  wij	  van	  u	  beschikken	  in	  een	  bestand	  naar	  u	  
of	  een	  ander,	  door	  u	  genoemde	  organisatie,	  te	  sturen.	  
	  
U	  kunt	  een	  verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  uw	  
persoonsgegevens	  of	  verzoek	  tot	  intrekking	  van	  uw	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  verwerking	  
van	  uw	  persoonsgegevens	  sturen	  naar	  info@riethennen.nl.	  
	  
Om	  er	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  het	  verzoek	  tot	  inzage	  door	  u	  is	  gedaan,	  vragen	  wij	  u	  een	  kopie	  van	  
uw	  identiteitsbewijs	  met	  het	  verzoek	  mee	  te	  sturen.	  Maak	  in	  deze	  kopie	  uw	  pasfoto,	  de	  strook	  
met	  nummers	  onderaan	  het	  paspoort,	  paspoortnummer	  en	  Burgerservicenummer	  (BSN)	  zwart.	  
Dit	  ter	  bescherming	  van	  uw	  privacy.	  	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  wil	  u	  er	  tevens	  op	  wijzen	  dat	  u	  de	  mogelijkheid	  heeft	  om	  een	  klacht	  
in	  te	  dienen	  bij	  de	  nationale	  toezichthouder,	  de	  Autoriteit	  Persoonsgegevens.	  Dat	  kan	  via	  de	  
volgende	  link:	  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-‐met-‐de-‐autoriteit-‐
persoonsgegevens/tip-‐ons	  	  
	  
Beveiliging	  
	  
HSC	  Administratie	  &	  Support	  neemt	  de	  bescherming	  van	  uw	  gegevens	  serieus	  en	  neemt	  
passende	  maatregelen	  om	  misbruik,	  verlies,	  onbevoegde	  toegang,	  ongewenste	  openbaarmaking	  
en	  ongeoorloofde	  wijziging	  tegen	  te	  gaan.	  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@riethennen.nl	  
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