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Privacyverklaring [kantoornaam] 
(versie [datum]) 
 

1. Inleiding 

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van 
uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw 
persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw 
werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. 
 
Wij zijn: 
[kantoorgegevens] 
 

2. Te verwerken persoonsgegevens 

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. Veelal gaat 
het om de volgende gegevens: 

 NAW-gegevens; 
 geboortedatum en –plaats of leeftijd;  

 geslacht; 

 contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen; 
 kopie identiteitsbewijs (alleen indien nodig!); 

 burgerservicenummer (alleen indien nodig!); 

 salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn; 

 huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; (voor zover nodig voor bijvoorbeeld 
fiscale aangiften); 

 bankrekeningnummer; 

 gegevens over voorgaande opleidingen en functies (in het kader van een sollicitatie);  
 gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.   
[aan te vullen met alle overige informatie die u verzamelt] 
 

3. Doelen van en grondslagen voor de verwerking 

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke 
verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Ook kan 
er een gerechtvaardigd belang bestaan om persoonsgegevens te verwerken, zoals in het geval van een 
sollicitatieprocedure.  
 
Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er van uit (mogen) 
gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals: 

 communicatie en informatievoorziening; 

 het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;  
 facturering en incasso  

 [eventuele andere punten] 
 

Het kan gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn 
verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Indien u dit niet op prijs stelt, dan leest u hieronder 
wat uw rechten hierin zijn.  


