PRIVACYVERKLARING
(AVG)

ALGEMENE VERORDENING

GEGEVENSBESCHERMING

Persoonsgegevens die worden verwerkt
RBC kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van RBC, en
omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact/contract) formulier aan RBC hebt verstrekt. Door
gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan. RBC kan alle door u aan
ons gemelde persoonsgegevens verwerken, alsmede de gegevens van onze medewerkers
/consultants/docenten die dossier aanmaken als logisch gevolg van onze dienstverlening
Waarom RBC gegevens nodig heeft
RBC verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om
verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch
onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan RBC uw persoonsgegevens gebruiken in het
kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar
activiteiten.
Hoe lang RBC gegevens bewaart
RBC bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer
gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw
n.a.w. en mail- en telefoon gegevens zullen worden bewaard indien er (nog) geen overeenkomst met
u tot stand komt.
Delen met anderen
RBC verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
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 privacyverzoek@rbc-consultants.nl. RBC zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als RBC bovengenoemde niet naleeft.
Beveiligen
RBC 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, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met ons op.
Door diensten af te nemen bij RBC verklaart de klant kennis te hebben genomen van het
privacyreglement van RBC en gaat met de inhoud ervan akkoord. Deze privacyverklaring is van
toepassing op alle onderdelen en merken behorende bij RBC
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De General Data Protection Regulation (GDPR) is sinds mei 2016 de opvolger van de meldplicht datalekken. De GDPR is een
Europese algemene verordening gegevensbescherming. Deze privacy verordening gaat over de ‘bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’.

