
RegelRecht Advies

CONTACTGEGEVENS
RegelRecht Advies
mr. Anita M. van den Bosch-de Gier
Theresiastraat 313
2593 AL Den Haag
 
info@regelrechtadvies.nl
www.regelrechtadvies.nl

GEGEVENSVERANTWOORDELIJKE
RegelRecht Advies is verantwoordelijk
voor de verwerking van jouw persoons-
gegevens.
 
mr. Anita M. van den Bosch-de Gier
gaat over de privacy binnen 
RegelRecht Advies
 

PERSOONSGEGEVENS DIE REGELRECHT ADVIES VERWERKT
TYPE REDEN WETTELIJKE GRONDSLAG BEWAARTERMIJN

Voor- en achternaam Offerte
Factuur
Uitvoeren dienst(en)

Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst

7 jaar
7 jaar
maximaal 1 jaar

Adresgegevens Offerte
Factuur
Uitvoeren dienst(en)

Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst

7 jaar
7 jaar
maximaal 1 jaar

Telefoonnummer Contact over te leveren
diensten of uitgebrachte
offerte

Tot opzegging betrokkeneOvereenkomst

Bankrekeningnummer Factuur Overeenkomst 7 jaar

KvK-nummer Factuur Overeenkomst 7 jaar

E-mailadres Contact over te leveren en
geleverde diensten 
Contact over uit te brengen
en uitgebrachte offerte
Contact over factuur

Overeenkomst
 
Overeenkomst
 
Overeenkomst

7 jaar
 
Tot opzegging betrokkene,
maar maximaal 7 jaar
7 jaar

E-mailadres voor algemene
correspondentie

Contact over te leveren
diensten 

Toestemming
 

Maximaal 6 maanden

Voor- en achternaam voor
algemene
correspondentie

Contact over te leveren
diensten 

Toestemming
 

Maximaal 6 maanden

NIET DELEN MET DERDEN
Ik geef je persoonsgegevens alleen aan
andere bedrijven of instellingen als ik
dat wettelijk verplicht ben
(bijvoorbeeld als de politie dat eist bij
een vermoeden van een misdrijf) of
wanneer dat nodig is voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
 
Met bedrijven die jouw
persoonsgegevens verwerken in onze
opdracht, sluit ik een
verwerkersovereenkomst om te zorgen
voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van je gegevens
die je zelf ook gebruikt. RegelRecht
Advies blijft altijd verantwoordelijk voor
deze verwerkingen. 
 
Als ik toch van plan ben je
persoonsgegevens aan andere derden
te geven, dan doe ik dat alleen nadat je
daarvoor uitdrukkelijk toestemming
hebt gegeven. 

GEEN PRIVACYONVRIENDELIJKE
COOKIES
De website van RegelRecht Advies
plaatst geen privacyonvriendelijke
cookies op jouw server. 
 
 

KLACHT INDIENEN?
Als je een klacht in wilt dienen over het
gebruik van je persoonsgegevens, dan
kun je een e-mail sturen naar
info@regelrechtadvies.nl ten name van
mr. Anita M. van den Bosch-de Gier.
 
Je kunt ook altijd een klacht indienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens via
deze link

RegelRecht Advies neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging van jouw persoonsgegevens
tegen te gaan. Denk hierbij aan het
gebruik van een SSL-certificaat,
encryptie en  sterke wachtwoorden. 

PRIVACYREGLEMENT

JOUW RECHTEN

Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die ik van jou verwerk, in
te zien;
Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die ik van jou
verwerk, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn;
Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens en tegen direct marketing;
Recht op verwijdering: je kunt mij verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen;
Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je
het recht om de persoonsgegevens die ik van jou verwerk te laten overdragen
naar een derde partij;
Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je vragen om
het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken. Dat
betekent dat ik minder gegevens van jou verwerk;
Recht om je toestemming voor een verwerking in te trekken. 

Je hebt onder andere de volgende rechten:
 

 
Bij je verzoek kan ik je vragen om je te identificeren. Dat doe je door een kopie van
een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Belangrijk is dat je hierbij je BSN (Burger
Service Nummer) en je pasfoto afschermt.
 
Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, op je verzoek. 

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

RegelRecht Advies

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

