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Bedrijfsgegevens
Van Zoelen Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
vastgelegd in deze privacyverklaring. De verantwoordelijke en verwerker is dhr. D. van
Zoelen.
Contactgegevens
Adres en postcode / woonplaats : Apollolaan 45, 2741 TN Waddinxveen
Telefoonnummer
: 0182 617 446
E-mail
: info@ vanzoelenadvies.nl
Websiteadres
: www.vanzoelenadvies.nl
Dhr. D. van Zoelen is de Functionaris Gegevensbescherming bij Van Zoelen Advies. Hij is te
bereiken via info@vanzoelenadvies.nl.
Van Zoelen Advies (VZA) is een eenmansbedrijf, dat opdrachtgevers bij kan staan bij
(verwachtbare) arbeidsgeschillen en / of daarmee verband houdende geschillen met
uitkeringsinstanties .
Indien hierna wordt gesproken over “u” of een verbuiging daarvan, wordt bedoeld de bij VZA
geregistreerde natuurlijke persoon. Dat zijn cliënten (opdrachtgevers), (vertegenwoordigers
van de) wederpartij (voor zover dat natuurlijke personen zijn) en getuigen of getuigen
deskundigen.

Welke gegevens worden verzameld
VZA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, titel.

Geslacht.

Adresgegevens.

Telefoonnummer(s).

E-mailadres(sen).

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch,
zoals werknemer identificatie gegevens (nummers), loopbaangegevens,
bedrijfsgeneeskundige gegevens, salaris- of uitkeringsgegevens, foto’s en
geluidsopnamen, voor zover deze gegevens zaakgerelateerd zijn.

Bankrekeningnummer, uitsluitend indien benodigd voor een betaling door of aan
geregistreerde.
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
VZA verzamelt en/of verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Uitsluitend indien de aard
van de overeengekomen dienstverlening dat noodzakelijk maakt, worden medische
gegevens verzameld en verwerkt. Deze gegevens worden nimmer gedeeld met uw
werkgever, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies
(De website van) VZA verzamelt geen persoonsgegevens (cookies) over de bezoekers van de
website van VZA.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw
persoonsgegevens
VZA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, waaronder het
vertegenwoordigen van de opdrachtgever in procedures en het treffen van minnelijke
regelingen.

Communicatie met de opdrachtgever, (de vertegenwoordigers van) diens wederpartij
en met betrokken instanties, waaronder getuigen en / of getuigen deskundigen.

VZA verwerkt uw persoonsgegevens ook als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals
fiscale verplichtingen, of ingevolge onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraken.

Het recht op intrekking van verleende toestemming, het recht op
inzage, correctie, verwijdering en het recht op meenemen van eigen
gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VZA.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij VZA een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover VZA van u beschikt (in
een computerbestand) naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of de intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@vanzoelenadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek, de intrekking van uw toestemming of uw bezwaar tergen de verwerking van uw
persoonsgegevens door u zelf is gedaan, vraagt VZA u een kopie van uw identiteitsbewijs
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de machine readable zone (de strook met
nummers onderaan het identiteitsbewijs; MRZ), paspoortnummer, rijbewijsnummer of
IDbewijsnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
VZA reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
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Het recht om een klacht u te dienen
U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,
over hoe VZA met uw persoonsgegevens omgaat. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons.

Het delen van uw persoonsgegevens met derden
VZA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. VZA laat uw gegevens niet in opdracht van VZA verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
VZA neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van VZA) tussen zit.

Hoe lang bewaart VZA uw persoonsgegevens
VZA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Die termijn eindigt vijf jaar nadat de opdracht in
het kader waarvan uw gegevens zijn verzameld, definitief is beëindigd, tenzij die gegevens
ingevolge de eisen van de belastingdienst langer dienen te worden bewaard, in welk geval
de bewaartermijn 7 jaar bedraagt .

Hoe beveiligt VZA uw persoonsgegevens
VZA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en
organisatorische 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, neem dan direct
contact op (telefonisch of via info@vanzoelenadvies.nl).
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