
Privacy- en Cookie Statement; 
 

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens 

via www.DPOPartner.nl  

en haar sub-domeinen: www.gegevens-bescherming.nl www.privacypartner.nl 

verder: Websites 

 

DPO Partner BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens in de zin van de GDPR.  

Onze contactgegevens zijn:  DPO Partner BV 

Het Doel 9 

5081PW Hilvarenbeek 

info@DPOPartner.nl 

 

DPO Partner BV respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar Websites. Wij 

verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de 

Websites en de daarop aangeboden diensten. Daarnaast bieden wij een aantal 

diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te 

weten een contactformulier, Quick Scan GDPR en de mogelijkheid tot het 

downloaden van documenten.  

 

Via deze websites verzamelde persoonsgegevens worden conform de General 

Data Protection Regulations (GDPR) verwerkt. Middels dit Privacy Statement wil 

DPO Partner u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens via haar 

Websites. Neem voor vragen gerust contact met ons op via info@dpopartner.nl 

 

Welke gegevens verzamelen wij? 

DPO Partner BV verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan 

ons verstrekt via het contactformulier op onze website en wanneer u uw 

gegevens aan ons verstrekt middels de Quick Scan GDPR.  

Wij vragen u de volgende gegevens te verstrekken: 

Quick Scan GDPR Contactformulier 

• Bedrijfsnaam 

• Naam 
• Adres 
• Postcode/woonplaats 

• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

• Bedrijfsnaam 

• Naam 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 

 

Deze websites maken daarnaast gebruik van cookies. In sommige gevallen stelt 

de wet cookiegebruik gelijk met de verwerking van persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens die door middel van de cookies op onze websites zijn 

verzameld worden alleen gebruikt voor het leveren van de diensten op deze 

websites en voor analytische doeleinden. Voor meer informatie over het gebruik 

van cookies, zie onze cookie policy. 

http://www.gegevens-bescherming.nl/
http://www.privacypartner.nl/
mailto:info@dpopartner.nl


Waarvoor worden de op DPOPartner.nl en sub-domeinen verzamelde 

persoonsgegevens gebruikt? 

De persoonsgegevens die wij via onze Websites verzamelen worden alleen 

gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Wanneer u gebruik heeft 

gemaakt van de Quick Scan GDPR, ons contactformulier of een document 

downloadt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met u 

op te nemen, vragen te beantwoorden of de gevraagde documenten beschikbaar 

te stellen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt voor het downloaden van 

documenten kunnen deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te 

nemen over het gevraagde document. 

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard? 

Maakt u gebruik van de Quick Scan GDPR, dan worden uw gegevens bewaard zo 

lang zij noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten of voor zo lang wij 

een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie worden uw 

persoonsgegevens maximaal zeven jaar in identificeerbare vorm bewaard. 

 

Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de 

nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard voor zolang u de nieuwsbrief 

wilt ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen uw 

persoonsgegevens direct worden vernietigd. 

 

Als wij uw persoonsgegevens via het contactformulier ontvangen zullen wij deze 

bewaren voor zolang deze nodig zijn voor de uitvoering van de dienst of voor 

zolang wij een dienst-relatie met u hebben. Na afloop van deze dienstrelatie 

worden uw persoonsgegevens maximaal zeven jaar in identificeerbare vorm 

bewaard. Contactgegevens die wij verkrijgen bij het downloaden van 

documenten worden maximaal één jaar bewaard. 

 

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 

DPO Partner BV hecht veel waarde aan uw privacy.  

Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins 

onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken 

onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde 

communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en 

logische toegangsbeveiliging. 

 

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden? 

DPO Partner BV zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.  

Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij 

daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige 

vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij 

gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners. 

 

Derden-dienstverleners 

DPO Partner BV kan gebruik maken van derden voor het verlenen van bepaalde 

diensten. 



Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, 

te laten corrigeren of te laten verwijderen? 

U kunt een verzoek tot inzage in de door DPO Partner BV via haar Websites over 

u verzamelde persoonsgegevens indienen door het sturen van een e-mail naar 

info@DPOPartner.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt DPO Partner BV u een 

kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer 

onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u DPO 

Partner verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. 

 

Klacht over verwerking van uw persoonsgegevens 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan 

vooral aan ons weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het 

recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-

indienen-bij-de-ap 

 

Dit beleid is opgesteld in januari 2019.  

 

Cookie beleid 
In dit document willen wij u informeren over het gebruik van cookies op de 

websites van DPO Partner. Het betreft meer specifiek het gebruik van cookies op 

het domeinnaam www.dpopartner.nl en de sub-domeinen: 

• www.gegevens-bescherming.nl  

• www.privacypartner.nl 

verder: Websites 

 

Zoals de meeste websites, gebruiken ook onze Websites technologieën die kleine 

databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Door deze 

kleine bestandjes kunnen wij bepaalde informatie over u onthouden, zoals uw 

taalinstellingen, maar ook bepaalde informatie voor analytische doeleinden 

opslaan. De Websites van DPO Partner BV maken alleen gebruik van cookies 

voor technische en analytische doeleinden. 

 

De cookies die wij op de verschillende Websites gebruiken zijn: 

Google Analytics 

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data 

over de Websites kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van 

een bezoek en de gemiddelde duur per pagina. De gegevens worden 14 

maanden bewaard. 

Google Tag Manager 

Met deze cookie worden de tags op de Websites beheerd en ingezet. Deze cookie 

maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te 

delen via social media. De gegevens worden 14 maanden bewaard. 

Voor vragen over ons cookiebeleid kunt u altijd contact opnemen 

via info@DPOPartner.nl. 

 

Dit cookie beleid is voor het laatst gewijzigd op januari 2019. 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap
http://www.dpopartner.nl/
http://www.gegevens-bescherming.nl/
http://www.privacypartner.nl/

