
 

 

 
 
 
 
 
 

Privacybeleid V0010518 
 
 

Bij het aangaan van een samenwerking of door contact op te nemen met Adviesbureau van der Steen, vertrouwt u 
ons toe met uw gegevens. Uw privacy is belangrijk en wij zijn ervoor verantwoordelijk om uw persoonsgegevens zo 
goed mogelijk te beschermen.  
 
Ons privacybeleid geeft u inzicht in welke gegevens we waarom verzamelen en wat we hiermee doen. 
 
Wij verwerken (indien noodzakelijk) de volgende gegevens die u bij ons aanlevert. 

- NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats); 
- samenstelling gezin (burgerlijke staat, geslacht, leeftijd, gezondheid en legitimatiegegevens); 
- contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer); 
- gegevens over uw inkomen (beroep/sector, werkgever en overige); 
- gegevens over uw financiële situatie (vermogen en/of schulden); 
- gegevens over uw financiële producten (accountant/assurantietussenpersoon gegevens, IBAN gegevens en 

verzekeringspolissen); 

- gegevens van ingediende (schade)claims/claimhistorie en bijhorende data; 
- gegevens over eventuele fraude en strafrechtelijke feiten. 
 
Waarvoor verwerken wij deze persoonsgegevens? 

- Beoordelen en accepteren van potentiële samenwerkingsverbanden en/of opdrachten; 
- sluiten en uitvoeren van abonnementen en/of opdrachten; 
- het in standhouden en/of uitbreiden van ons klantenbestand; 
- ten behoeve van de uitvoering van onze dienstverlening; 
- voor marketing- en promotiedoeleinden (relatiegeschenken);  
- administratieve doeleinden; 
- wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de Belastingdienst). 
 
Hoe lang we gegevens bewaren? 
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, in ieder geval gedurende de looptijd van de 
abonnementsperiode en/of opdracht. Bij beëindiging hiervan worden gegevens gedurende de wettelijke verplichte 
bewaartermijnen bewaard.  
 
Delen van uw gegevens.  
Uw gegevens worden in opdracht van u gedeeld aan de betrokken organisaties zoals, verzekeraars, notarissen, 
accountants, advocaten en dergelijke. 
 
Om juridische redenen delen wij uw persoonlijke gegevens met organisaties buiten Adviesbureau van der Steen 
als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens 
redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of 
uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties. 
 
De rechten van de betrokkenen; 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@adviesbureauvandersteen.nl of per post Postbus 161 - 5460 AD 
Veghel, onder vermelding van: inzage persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door 
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om 
in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. 
Adviesbureau van der Steen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen zullen wij dit gemotiveerd aan u laten weten. 
 
Toegang en beveiliging van uw gegevens 
De bescherming van uw gegevens nemen wij serieus, de gegevens zijn enkel toegankelijk tot de medewerkers van 
Adviesbureau van der Steen. Er zijn passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Bent u het niet eens met ons privacy beleid neemt u dan contact met ons op.  
Bedrijfslocatie:  Stadhuisplein 117 - 5461 KP Veghel 
Postadres:   Postbus 161 - 5460 AD Veghel, 
Telefoonnummer:  0413-363610  
Online:  www.adviesbureauvandersteen.nl  info@adviesbureauvandersteen.nl 
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