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1 Verwerkte persoonsgegevens

1.1 Door jou verstrekte gegevens

Wanneer je contact opneemt met frankdorsman.nl, via het contactformulier op de
website danwel op enige andere wijze, worden de door jou verstrekte persoonsgege-
vens vastgelegd en verwerkt.

1.2 Doeleinden en grondslag gegevensverwerking

frankdorsman.nl verwerkt de jou verstrekte persoonsgegevens enkel en alleen om:

1. Afspraken in te plannen, te wijzigen of te annuleren

2. Contact met jou op te nemen

De grondslag voor de verwerking van deze gegevens voor bovenstaande doeleinden is
toestemming. Deze toestemming verleen je automatisch door contact op te nemen
met frankdorsman.nl.

1.3 Gegevensverstrekking aan derden

Je gegevens worden zonder jouw toestemming niet verstrekt aan derde partijen,
behoudens het navolgende.

1.4 Uitvoering van overeenkomst

1.4.1 Verplichte verstrekking

Het is mogelijk dat frankdorsman.nl op grond van geldende wet- en regelgeving
verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het
kader van een opsporingsonderzoek. frankdorsman.nl zal die gevallen gegevens
verstrekken aan een derde partij als het duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.
Bewaartermijn

1



1.5 Bewaartermijn

frankdorsman.nl verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor
de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Zo worden klantgegevens bewaard tot twee jaar na het
einde van de klantrelatie. Daarnaast is frankdorsman.nl wettelijk verplicht factuur-
en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving.

1.6 Beveiliging gegevens

frankdorsman.nl respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg
voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de admini-
stratie van frankdorsman.nl. frankdorsman.nl spant zich verder naar redelijkheid
in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrecht-
matig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en
organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de
stand van de techniek.

Je gegevens worden altijd verstuurd via een beveiligde SSL verbinding.

1.7 Jouw rechten ten aanzien van je gegevens

Hieronder vind je welke rechten je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoons-
gegevens die frankdorsman.nl van jou verwerkt.

1.7.1 Recht op inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens,
recht van bezwaar en beperking

Je kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in de gegevens die frankdors-
man.nl van je verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen
indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kun je tevens je persoons-
gegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor
het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kun je bezwaar maken tegen het gebruik
van je persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige
gevallen kun je het gebruik van je gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld
als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.
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1.8 Gebruikersrecht

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens,
dan kun je dit melden via info@frankdorsman.nl. Ook kun je je klacht melden bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.

1.9 Wijziging van deze Privacyverklaring

frankdorsman.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op frankdorsman.nl worden gepubliceerd.
Wij raden je aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je altijd van
de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.
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