
 

Privacyverklaring 

Bizmeister draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt uitsluitend op een wijze die in overeenstemming is met de 
eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. 

DOELEINDEN EN GRONDSLAG VAN DE GEGEVENSVERWERKING 

Uitvoering van overeenkomsten 

Uw persoonsgegevens worden door Bizmeister verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten 
met betrekking tot juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Hiervoor 
worden uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante 
gegevens, en de daarbij behorende correspondentie verwerkt. 
 
Deze gegevens worden gebruikt omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen 
daarvan. Voorts zijn deze gegevens noodzakelijk voor facturatie en het bijhouden van administratie. Deze 
gegevens worden bewaard zolang als nodig om de aangeboden diensten en overeenkomsten goed uit te 
kunnen voeren. Daarna worden deze gegevens vernietigd, tenzij een wettelijke verplichting voorschrijft om 
deze langer te bewaren. 

Contacformulier 

Als u een bericht via het contactformulier op de website www.bizmeister.nl stuurt, dan worden de gegevens 
die u toestuurt bewaard zolang als naar de aard of de inhoud van uw bericht nodig is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling daarvan. 

Social media button LinkedIn 

Op de website www.bizmeister.nl is een knop opgenomen naar LinkedIn. Deze knop wordt pas actief indien u 
daarop klikt. De button werkt door middel van code die van LinkedIn zelf afkomstig is. Door middel van deze 
code worden cookies geplaatst wanneer u op de button klikt. Leest u de privacyverklaring van 
LinkedIn (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze 
code verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  

BEVEILIGING 

Uw persoonsgegevens worden beschermd tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde 
verstrekking of ongeoorloofde toegang. Hiervoor worden onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen 
getroffen: 

• logische toegangscontrole op laptops en systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden en 
tweefactorauthenticatie; 

• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging. 

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET 

Indien u een zakelijke relatie met Bizmeister heeft, heeft u op grond van AVG de volgende rechten: 

• Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens in te zien die worden verwerkt; 
• Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die worden verwerkt, te corrigeren of 

aan te vullen indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn; 
• Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking 

vragen; 

http://www.bizmeister.nl/
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https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


 

• Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming intrekken indien de verwerking 
gebaseerd is op uw toestemming; 

• Recht op verwijdering: u kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen; 
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de 

persoonsgegevens die worden verwerkt, te laten overdragen naar een derde partij; 
• Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: u heeft het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u van mening bent dat uw 
persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt. 

Mocht u gebruik willen maken van uw rechten, stuur dan uw verzoek via het contactformulier op de website: 
http://www.bizmeister.nl/contact/. Contact opnemen per post kan uiteraard ook. Stuurt u dan uw schriftelijk 
verzoek naar: 

Bizmeister 
Koninginneweg 67 
1241 CW Kortenhoef 

Het kan zijn dat extra informatie van u wordt gevraagd om uw identiteit te controleren, of dat er nadere 
voorwaarden van toepassing zijn en/of dat niet (volledig) aan uw verzoek (kan) worden voldaan.  
 
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING 

Bizmeister behoudt het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op 
www.bizmeister.nl worden gepubliceerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laatst gewijzigd 20 augustus 2020 

http://www.bizmeister.nl/contact/
http://www.bizmeister.nl/

