
Privacy statement De Bont ABS B.V. 

 

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. De Bont 

ABS B.V. hecht eraan dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en dat de privacy 

van onze klanten gewaarborgd is. Om deze reden is dit Privacy statement opgesteld. 

 

Dit Privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die De Bont ABS B.V. 

verwerkt voor haar klanten en relaties om aan onze juridische en/of wettelijke verplichtingen te 

voldoen ten aanzien van onze werkzaamheden op het gebied van advisering inzake 

bestuursrechtelijke schadevergoedingen.  

In het kader van een opdracht of anderszins kan De Bont ABS B.V. een of meerdere gegevens 

verwerken. Het gaat onder meer om NAW-gegevens, geboorteplaats en datum, geslacht, 

telefoon- en emailgegevens, bankrekening- en BTW nummer, overige persoonsgegevens die 

van belang kunnen zijn voor de uitvoering van onze advisering in welke vorm dan ook. 

De gegevens worden voor geen andere doel gebruikt dan waarvoor overeenstemming is bereikt. 

De gegevens worden nimmer doorverkocht of doorgestuurd aan andere partijen zonder 

uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen, behoudens voor de totstandkoming van onze 

advisering. In een dergelijk geval kan uitwisseling van gegevens met een derde partij 

noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van specifieke kennis. De Bont ABS B.V. 

zal uitsluitend noodzakelijke informatie met deze derde delen ten behoeve van de advisering. 

De Bont ABS B.V. zal deze informatieverstrekking nadrukkelijk op een zorgvuldige wijze 

uitvoeren, maar heeft uiteindelijk geen zicht en grip op verwerking van de gegevens door deze 

derde. 

Met betrekking tot de opslag van de NAW- en dossiergegevens heeft de Bont ABS B.V. met 

derden een overeenkomst gesloten. Derden die zijn ingehuurd om werkzaamheden te verrichten 

worden via een contractuele overeenkomst gehouden aan de geheimhoudingsplicht. De  NAW- 

en dossiergegevens worden uitsluitend op digitale systemen beveiligd met wachtwoorden en 

dossiers worden vergrendeld bewaard. De digitale systemen zijn tegen hacks beveiligd. 

Uitsluitend de medewerkers van De Bont ABS B.V. hebben toegang tot de gegevens. Voor al 

deze verwerkingen is de Bont ABS B.V. de “verwerkingsverantwoordelijke”. 

De Bont ABS B.V. bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd aangezien de projecten 

in de branche een lange doorlooptijd hebben en de onderwerpen bedoeld zijn om langdurig 

aanwezig te zijn, waarbij de informatie van belang kan zijn bij het realiseren van nieuwe en 

herziene projecten respectievelijk advieswerkzaamheden. 

Het is betrokkenen te alle tijden toegestaan om een schriftelijk verzoek in te dienen om 

gegevens voor een maximale wettelijke termijn te bewaren. Er zal in dat geval een verklaring 

worden opgesteld waarin de uitdrukkelijke periode is vastgelegd. Deze verklaring zal door De 

Bont ABS B.V. en betrokkenen worden ondertekend. 



Wanneer u vragen heeft die niet in dit statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of 

opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft waarop wij met uw 

persoonsgegevens omgaan of indien u er de voorkeur aangeeft dat wij uw gegevens niet meer 

bewaren, dan verzoeken wij u dit ons te melden Indien u het niet eens bent met de wijze waarop 

wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als opdrachtgever neem dan in 

contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk 

daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst wijzigen. Op onze website 

www.debontabs.nl vindt u steeds het meest actuele Privacy statement. 

 

 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
http://www.debontabs.nl/

