
	

Privacyverklaring  
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Bureau van waarde werkt altijd in opdracht van anderen en samen met anderen. Om met die anderen in 
contact te kunnen komen, heeft Bureau van waarde enkele persoonsgegevens nodig: 

- voor- en achternaam; 
- organisatie of bedrijf; 
- functie;  
- (mobiel) telefoonnummer;  
- emailadres;  
- en eventueel (bezoek)adres. 

 
Bewaren van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens van mensen die Bureau van waarde tegenkomt in het werkveld worden bewaard in 
het adresboek dat Bureau van waarde beheert in de iCloud van Apple. Het betreft altijd gegevens die door de 
persoon zelf aan Bureau van waarde zijn verstrekt. Mondeling, via de email of middels een visitekaartje. 
 
In sommige projecten werkt Bureau van waarde gedurende enige tijd samen met anderen in een 
Projectgroep of Stuurgroep. Meestal verwerkt Bureau van waarde de eerdergenoemde persoonsgegevens 
dan ook in een excel-bestand. Ook die bestanden worden beheerd in de iCloud van Apple, in de betreffende 
projectmap. De projectmappen worden gedurende 10 jaar na afronding van betreffend project bewaard. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
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 annemarieke@bureauvanwaarde.nu. Bureau van waarde zal zo 
snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Website en email 
Op de website van Bureau van waarde vindt u geen cookies. Noch wordt er gebruik gemaakt van Google 
Analytics. De website wordt beschouwd als een digitale etalage. Wie er in de etalage kijkt wordt door Bureau 
van waarde niet bijgehouden of gevolgd. 
 
Vevida beheert het emailadres van Bureau van waarde en doet de webhosting. Zij hebben de 
Verwerkersovereenkomst toegevoegd aan hun Algemene Voorwaarden. 
 
Gegevens delen 
Bureau van waarde verstrekt uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor uitvoering van onze 
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
  
Contact 
Wie contact zoekt met Bureau van waarde kan via de email een contactformulier invullen. Daarin worden 
alleen naam en emailadres gevraagd en u kunt een bericht meesturen. De enige reden dat Bureau van 
waarde gebruik maakt van een formulier is om een overdaad aan spam op het emailadres te voorkomen. 
Bureau van waarde gooit het formulier weg als er contact is geweest. Wie geen contactformulier wenst in te 
vullen, kan ook gewoon bellen.  
 


