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Privacyverklaring Buro Hurkmans & Houtman 
Laatste actualisatiedatum: 20 april 2020 
 
Buro Hurkmans & Houtman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in 
deze privacyverklaring. 
 
Persoonsgegevens 
Buro Hurkmans & Houtman verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruikt maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 

 Voor- en achternaam 
 Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Bankrekeningnummer 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen. 
 
Waarom zijn persoonsgegevens nodig? 
De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor het volgende doel:  
De mogelijkheid om contact op te nemen. 

 U te informeren over de wijziging van onze diensten 
 Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de 

Belastingdienst. 
 Buro Hurkmans & Houtman verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming van de 

persoon. 
 
Hoe lang bewaren we u gegevens?  
Buro Hurkmans & Houtman bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of 
wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.  
Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 

 Voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden 7 jaar in onze administratie 
bewaard (grondslag: wettelijke verplichting). 

 Telefoonnummer en e-mailadres worden, zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in onze 
mailaccount en adressenboek bewaard (grondslag: overeenkomst).  

 Wanneer de relatie officieel beëindigd is of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact 
hebben gehad, worden uw gegevens verwijderd. 

 
Beveiliging 
Buro Hurkmans & Houtman heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo heeft de website een SSL-
certificaat waardoor gegevens via een beveiligde verbinding verstuurd worden en maken we gebruik van 
beveiligingssoftware en wachtwoorden op onze apparaten en website. 
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Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt 
contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering. Er zal dan een afspraak 
worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw 
persoonsgegevens gaat. 

Meer informatie 
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan telefonisch contact met uw 
leefstijlcoach of stuur een e-mail naar houtman@buro2h.nl. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ 

 
 


