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Privacy Statement 
 

 

Ter introductie 

 

Dit is het zogenoemde Privacy Statement van Hordijk & Hordijk, adviseurs voor organisatie 

en financiën B.V. (hierna: H & H). H & H verwerkt dagelijks onvermijdelijk diverse persoonsgegevens. 

Dat doen wij in alle opzichten zo zorgvuldig mogelijk. 

 

In dit Privacy Statement is verwoord hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Hieronder leest u met name 

welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw 

gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. U kunt daarbij 

denken aan uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en mail-adres. Dergelijke gegevens, die wij 

verkrijgen uit onze contacten met opdrachtgevers en andere relaties, maar ook bij het uitvoeren van 

controle-, advies- of andere werkzaamheden, kunnen zijn opgenomen in onze digitale en/of papieren 

bestanden. 

 

Hoewel onze site volledig statisch is en wij geen informatie van of over bezoekers verzamelen, kan het 

zijn dat u bij een bezoek aan onze site toch een persoonsgegeven verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van 

een IP-adres. 

 

Overigens verwerkt H & H in beginsel geen enkel bijzonder persoonsgegeven (zie de site van de 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)). 

 

Het begrip verwerken moet breed worden geïnterpreteerd: als een persoonsgegeven door uzelf of door 

een derde met H & H wordt gedeeld, dan is (al) sprake van verwerken door H & H. In algemene zin is 

sprake van verwerken als het gaat om het verzamelen, opslaan, raadplegen, verwijderen en gebruiken van 

persoonsgegevens, waaronder ook het verstrekken aan derde partijen wordt verstaan. 

 

Waarop is dit Privacy Statement van toepassing? 

 

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die H & H (wel of niet 

geautomatiseerd) verwerkt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blad 2 bij Privacy Statement van Hordijk & Hordijk B.V. - versie van 7 november 2018 

 

Van wie verwerkt H & H persoonsgegevens? 

 

H & H kan persoonsgegevens verwerken van alle personen, met wie het bureau direct of indirect 

contact heeft, alsmede van personen, die direct of indirect in dienst of anderszins betrokken zijn bij onze 

opdrachtgevers. Organisaties, dus ook opdrachtgevers van H & H, die persoonsgegevens van medewer-

kers of andere direct of indirect betrokkenen aan ons doorgeven, zijn wettelijk verplicht die medewerkers 

of andere betrokkenen daarover te informeren. Desgewenst kunnen zij daarbij dit Privacy Statement 

onder de aandacht brengen. 

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens? 

 

H & H (de besloten vennootschap, gevestigd te Culemborg) is in voorkomende gevallen de zogenoemde 

verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens. Die verantwoordelijke, in de praktijk 

logischerwijs het bestuur van H & H, beslist formeel-juridisch of (en zo ja welke) persoonsgegevens 

worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en hoe dat gebeurt. 

 

Waarvoor gebruikt H & H uw persoonsgegevens? 

 

H & H mag persoonsgegevens uitsluitend verwerken als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. 

Die kan in het geval van H & H zijn (zie ook de site van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)): 

 

 van de betrokkene is toestemming verkregen 

 de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

 de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen 

 aan de verwerking van persoonsgegevens ligt een zogenoemd gerechtvaardigd belang 

ten grondslag, in verband waarmee de belangen van een betrokkene niet evident worden 

gepasseerd of geschaad. 

 

H & H verwerkt persoonsgegevens in de praktijk uitsluitend om (a) normale en efficiënte, prettig-

zakelijke contacten te kunnen onderhouden en om (b) onze opdrachten goed te kunnen uitvoeren. 

Niets minder, maar zeker ook niets meer. 

 

Hoe gaat H & H met uw persoonsgegevens om? 

 

Dat doen we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. H & H heeft een intern beleidsdocument opgesteld 

waarvan de opzet en werking periodiek wordt beoordeeld, getoetst, geëvalueerd en waar nodig worden 

omgezet in verbeteracties. 
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Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens 

 

De regels over het beschermen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). De eerder in dit Privacy Statement genoemde Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP) ziet erop toe dat de bepalingen in de AVG worden nageleefd. Als u zou vinden dat wij niet doen wat 

wij in dit Privacy Statement aangeven en/of dat aan dit Privacy Statement specifieke aspecten missen, 

dan kunt u bij de AP een klacht indienen. 

 

Veilig 

 

H & H heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid 

van persoonsgegevens te beschermen. Zo is er een afgeschermde (beveiligde) cloud-server-omgeving 

ingericht, waarvoor bewust alleen server-capaciteit in Nederland wordt ingezet. Organisatorisch is 

geregeld dat alleen medewerkers of andere collega’s, voor wie het noodzakelijk is dat zij met de gegevens 

in kwestie kunnen werken, toegang tot die gegevens hebben. 

 

Melden van incidenten 

 

Mocht er binnen H & H onverhoopt een probleem spelen rond de bescherming van persoonsgegevens, 

of bestaat er het vermoeden dat er een probleem aan de orde is, dan melden wij dit bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Als sprake is of kan zijn van nadelige gevolgen voor iemand, van wie een 

persoonsgegeven (mogelijk) onvoldoende beschermd is (geweest), dan informeren wij haar of hem 

daarover zo spoedig mogelijk. 

 

Vertrouwelijk 

 

H & H heeft een eenvoudige stelregel: alle door ons verwerkte gegevens, dus ook persoonsgegevens, 

zijn vertrouwelijk. Alle vaste en soms tijdelijke medewerkers, inclusief stagiairs en ondersteunende staf, 

uiteraard inclusief de personen die technische werkzaamheden rond onze systemen uitvoeren, kennen een 

expliciete geheimhoudingsplicht. Die plicht wordt jaarlijks letterlijk door alle betrokkenen onderschreven. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

 

H & H bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is en dan wettelijk is toegestaan. 

Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en van de 

doeleinden waarvoor die worden verwerkt. 

 

Verstrekken aan derden 

 

Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van een overeenkomst, als dat wettelijk verplicht is of wanneer een individuele betrokkene ons 

hiervoor toestemming heeft gegeven. Onder ‘wettelijk verplicht’ wordt bij H & H ook onze in specifieke 

omstandigheden verplichte follow-up van een vermoeden van fraude of een andere misstand verstaan. 
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H & H geeft in beginsel geen enkel gegeven door naar (iemand of een organisatie in) een land 

buiten de Europese Unie. 

 

Welke rechten hebben betrokkenen? 

 

Iedereen, van wie H & H persoonsgegevens verwerkt, heeft in relatie tot die gegevens specifieke rechten. 

Dat zijn: 

 

 Inzage in persoonsgegevens 

 

Bent u een relatie van H & H en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? 

Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘recht van inzage’. Op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens 

vindt u hierover meer informatie. 

 

 Recht op rectificatie 

 

U heeft het recht om persoonsgegevens te (laten) rectificeren als die gegevens onjuist of onvolledig zijn. 

Hetzelfde recht speelt als aan het verwerken van die gegevens geen relevant doel ten grondslag ligt, of als 

dat door H & H in strijd met een wettelijk voorschrift zou gebeuren. Als een rectificatie betrekking heeft 

op gegevens die door ons aan derden zijn verstrekt, dan zullen wij die derde over die rectificatie 

informeren, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt. 

 

 Recht op verwijdering gegevens 

 

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde persoonsgegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld als uw 

gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor H & H die heeft ontvangen, wanneer u 

bezwaar maakt tegen de verwerking of als uw gegevens onrechtmatig door ons zouden zijn verwerkt. 

Als wij verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te bewaren, dan kunnen wij logischerwijs niet aan een 

gevraagde verwijdering meewerken. 

 

 Recht op beperking van de verwerking 

 

Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Het recht op beperking 

houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan 

is sprake als u de juistheid van de gegevens betwist, als u van mening bent dat de persoonsgegevens niet 

langer nodig zijn voor de doeleinden die door H & H zijn genoemd of als u denkt dat de verwerking van 

uw persoonsgegevens door H & H onrechtmatig is.  
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 Recht van bezwaar  

 

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door H & H als uw 

persoonsgegevens zouden worden verwerkt zonder wettelijke grondslag. 

 

 Recht op dataportabiliteit  

 

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, dan heeft u in specifieke gevallen het recht 

op zogenoemde gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw persoonsgegevens, als u ons daarom 

verzoekt, op gestructureerde, gangbare en machine-leesbare wijze aan u zullen verstrekken. 

 

 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u contact met H & H opnemen. Zie de contact-

gegevens op onze site. Het werkt voor ons (en voor u) plezierig als u duidelijk aangeeft op welk specifiek 

recht u waarom een beroep doet. Vermeldt u vooral uw naam, adres, mail-adres en telefoonnummer. 

Wij reageren binnen één maand op uw bericht. Bij een eventueel persoonlijk contact vragen wij u zich 

te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. 

 

Buitensporige vragen of verzoeken om het opvolgen van een beroep op één of meerdere specifieke 

rechten kunnen door ons worden afgewezen. Als daaruit verschillen van inzicht zouden voortkomen, 

dan hopen we die in overleg en/of met behulp van een onafhankelijke deskundige op te lossen. 

 

Over dit Privacy Statement 

 

H & H kan dit Privacy Statement aanpassen. De versie die u nu leest is vastgesteld op 7 november 2018. 

De vigerende versie is altijd vindbaar via onze site, www.hordijk.org. Heeft u vragen of opmerkingen 

bij of naar aanleiding van dit document? Dan vernemen wij die graag via uw mailtje of telefoontje. 

 

 

** 


