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Privacy verklaring Deskundigezorg ontwikkeling & advies 
 
Hieronder treft u de algemene voorwaarden aan zoals deze gelden voor de overeenkomst tussen 
Deskundigezorg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder KvK nummer: 
51558491 en haar opdrachtgever. 
 
Verantwoordelijkheid 
Deskundigezorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
deze privacyverklaring. 
 
Het verstrekken van persoonsgegevens niet verplicht 
Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. U kunt zelf kiezen of u  persoonsgegevens 
wil geven. Voor een aantal van onze diensten is het opgeven van persoonsgegevens noodzakelijk. Als 
het opgeven van persoonsgegevens wordt gevraagd, dan wordt aangegeven welke gegevens 
noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel zijn. Het 
niet geven van bepaalde informatie kan betekenen dat sommige diensten niet geleverd kunnen 
worden. 
 
Persoonsgegevens die worden verwerkt 

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- Functie 
- E-mailadres 
- Handtekening 
- Locatiegegevens 
- Bankrekeningnummer 
- Zorggerelateerde gegevens 
- Curriculum Vitae (CV) 

 
Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens 
Deskundigezorg verwerkt persoonsgegevens onder andere voor de volgende doeleinden: 

- Het uitvoeren van de overeenkomst en de hierbij behorende activiteiten zoals bellen, 
mailen, produkten verzenden.  

- Toestemming verkrijgen en informeren over wijzigingen van diensten en producten. 
- Voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bewaartermijnen. 

 
Delen van persoonsgegevens met derden 
De verstrekking van de persoonsgegevens door Deskundigezorg geschiedt op basis van een 
gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in 
overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Doel en grondslag verwerking 
persoonsgegevens’. Gegevens kunnen onder andere gedeeld worden met: 

- De Belastingdienst 
- Administratiekantoor 

 
Bewaartermijn 
Gegevens die u toestuurt worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de volledige 
beantwoording en afhandeling daarvan. Alle overige persoonsgegevens worden bewaard tot een 
jaar nadat de dienstenverlening is gestopt, tenzij er andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Dit 
geldt onder andere voor de inhoudelijke dossiers (15 jaar), (financiële) administratie (7 jaar)  en 
sollicitaties (4 weken). 
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Rechten 
Als persoonsgegevens verwerkt worden, dan heeft u verschillende rechten die u kunt inroepen. Het 
kan zijn dat er om een legitimatiebewijs gevraagd wordt als u gebruik wil maken van één van uw 
rechten. Het legitimatiebewijs moet corresponderen met de persoon van wie u de rechten wil 
inroepen. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met 
info@deskundigezorg.nl of via  
telefoonnummer 06 24801335. 
 
Uw rechten: 

- Recht op informatie 
- Recht op inzage van de (persoons)gegevens 
- Recht op wijzigen van de (persoons)gegevens als deze niet correct zijn 
- Recht op verwijderen van (persoons)gegevens 
- Recht op toevoeging van eigen verklaring (mening) aan het dossier. 
- Recht om de verwerking te beperken 
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking 
- Wanneer er toestemming is gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens, dan kan 

deze  
toestemming worden ingetrokken (de intrekking heeft geen terugwerkende kracht) 

- Recht om de persoonsgegevens beschikbaar te stellen voor overdracht 
Voor alle rechten geldt dat in principe ingegaan wordt op uw verzoek. Alleen als wij menen dat 
belangen van anderen worden geschaad,  kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 
 
Klachten 
U heeft de mogelijkheid 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-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 
 
Beveiliging persoonsgegevens 
Deskundigezorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 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 contact op via info@deskundigezorg.nl  
 
Aanpassen van de privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen bekend 
gemaakt worden. 
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