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Dirk de Vlieger Beheer B.V. en uw privacy 

 

Dirk de Vlieger Beheer B.V., gevestigd aan Heijtstraat 16, 5953 KL Reuver, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

 

1. Bescherming van uw persoonsgegevens 
 
Klanten, medewerkers, leveranciers en overige relaties hebben er recht op dat Dirk de 
Vlieger Beheer B.V. vertrouwelijk en zorgvuldig met hun gegevens omgaat.  
Dirk de Vlieger Beheer B.V. heeft haar privacybeleid voor de verwerking van 
persoonsgegevens afgestemd op de Europese wetgeving, de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection 
Regulation (GDPR). Het privacybeleid van Dirk de Vlieger B.V. wordt geëffectueerd in 
overeenkomsten, gedragsregeld en (beveiligings)maatregelingen. 
 
 

2. Welke persoonsgegevens gebruikt Dirk de Vlieger Beheer B.V. 

Dirk de Vlieger Beheer B.V. gebruikt uitsluitend die persoonsgegevens die voor een 
goede   dienstverlening en bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Voor relatiebeheer en 
communicatie   worden contactgegevens verwerkt zoals naam, voornaam, voorletters, 
titulatuur, geslacht, functie, e-mailadres, telefoonnummers en soortgelijke communicatie 
benodigde gegevens. 
Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor het 
nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting. Je wordt hierover 
geïnformeerd op het moment dat Dirk de Vlieger Beheer B.V. deze gegevens bij je 
opvraagt. 
 
 

3. Bewaartermijnen 

Als persoonsgegevens niet meer nodig zijn worden deze afhankelijk van hun 
bewaartermijn gecontroleerd verwijderd. Dirk de Vlieger Beheer B.V. houdt voor haar 
dossiers en bijbehorende persoonsgegevens de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar na 
beëindiging van de dienstverleningsovereenkomst aan. 

 

4. Dienstverlening door derden 
 
Dirk de Vlieger Beheer B.V. schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening 
efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit zijn voornamelijk leveranciers van 
software en netwerkbeheer, maar ook gespecialiseerde adviseurs en andere 
dienstverleners. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de 
verantwoordelijkheid van Dirk de Vlieger Beheer B.V. 
Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang moeten of kunnen hebben tot uw 
persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een verwerkersovereenkomst gesloten waarin 
de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de 
geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen. 
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5. Verstrekking aan derden 

 
 Dirk de Vlieger Beheer B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze    
 uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met   
 jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens v 
 verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor  
 eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dirk de Vlieger   
 Beheer B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

6. Beveiliging 

Dirk de Vlieger Beheer B.V. doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en uw 
gegevens te beschermen. Alle medewerkers van Dirk de Vlieger Beheer B.V. hebben een 
geheimhoudingsplicht en mogen uitsluitend persoonsgegevens verwerken als zij deze 
voor hun werkzaamheden nodig hebben. Ons computersysteem, computernetwerk en 
gebouwen zijn beveiligd op een niveau dat noodzakelijk is gezien de aard en volume van 
de te verwerken persoonsgegevens. Hetzelfde niveau van beveiliging eisen wij ook van de 
organisaties waarmee we samenwerken, zoals leveranciers van software en 
netwerkbeheer. 

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Dirk de Vlieger Beheer B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een 
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Dirk de Vlieger Beheer 
B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de 
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden 
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze 
te kunnen optimaliseren.  
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies 
en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 
cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via 
de instellingen van je browser verwijderen.  
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-
en-wat-doe-ik-ermee/ 
 
 

8. Inbreuk op de beveiliging (meldplicht bij datalek) 
 
Dirk de Vlieger Beheer B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met ons bedrijf. 
Contactgegevens: 
R. de Vlieger is de Functionaris Gegevensbescherming van Dirk de Vlieger Beheer B.V.  
Heijtstraat 16 
5953 KL Reuver 
+31774741835 
rudy@dirkdevlieger.nl 
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9. Uw rechten 
 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in 
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Dirk de Vlieger Beheer B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou 
beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde 
organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 
verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar rudy@dirkdevlieger.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een 
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je 
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Dirk de Vlieger Beheer B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een 
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

 


