
 

PRIVACYVERKLARING NMC ADVIES 

NMC Advies adviseert u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie. 

NMC Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen 

we heldere en transparante informatie geven over hoe NMC Advies omgaat met persoonsgegevens. NMC 

Advies doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

NMC Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat NMC Advies in ieder geval: 

• U persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. 

• De verwerking van persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor 

de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. 

• We vragen om toestemming als NMC Advies deze nodig heeft voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

• NMC Advies geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de 

uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 

Als NMC Advies ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het 

doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover hebt kunt u contact opnemen 

via: 06-48056222 of mail naar: info@nmcadvies.nl. 

Deze Privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018. Door op of vanaf die datum gebruik te maken van de diensten 

van NMV Advies, ga u hiermee akkoord. 

 

1. Omgaan met persoonsgegevens 

 

1.1 Doeleinde verwerking persoonsgegevens 

NMC Advies verzamelt en bewaart persoonsgegevens uitsluitend om contact met u op te kunnen nemen in het 

kader van een gangbare relatie, om een optimaal gebruik van onze website en diensten mogelijk te maken.   

1.2 Bewaarde persoonsgegevens 

In het kader van onze relatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

• Voor- en achternaam 

• Adresgegevens eventueel postadres 

• Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s) 

• Eventueel social media accounts 

1.3 Gegevens delen met anderen 

NMC Advies kan uw gegevens verstrekken aan met haar gelieerde ondernemingen en aan derden die NMC 

Advies inschakelt voor de uitvoering van mijn dienstverlening. Deze derden zullen dan als bewerkers uitsluitend 

in mijn opdracht optreden. Daarbuiten zal NMC Advies geen gegevens aan derden verstrekken, tenzij NMC 

Advies hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

 



2. Bewaartermijnen 

 

2.1 NMC Advies verwerkt en bewaart u persoonsgegevens tot maximaal vijf jaar. Aansluitend worden de 

persoonsgegevens vernietigd. 

 

3. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers 

 

3.1 Ter bescherming van u persoonsgegevens heeft NMC Advies passende technische en organisatorische 

maatregelen getroffen. 

 

4. Verwijdering en vragen klachten 

 

4.1 Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u 

contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. 

4.2 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan 

info@nmcadvies.nl. 

 

5. Binnen de EER 

 

5.1 NMC Advies geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte, ze worden alleen 

opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. 

 

6. Cookies 

 

6.1 Omdat NMC Advies geen persoonsgegevens opvraagt via de website maakt deze geen gebruik van 

zogenaamde cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt.  

 

7. Wijzigen 

 

7.1 Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. NMC 

Advies adviseert u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken. 
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