Privacybeleid BreCaSe
1. Inleiding
In deze privacyverklaring wil ik u uitleggen hoe ik met uw gegevens om ga en verwerk conform
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ik geef in onderstaande aan waarom en
hoe lang we uw gegevens verwerken en welke rechten u heeft met betrekking tot elke
verwerking. Daarnaast zal ik u aangeven met welke partijen ik samenwerk en over het
beveiligingsbeleid.
Gezien de snelle samenwerking die ontstaat met BreCaSe wil ik hierin graag betrouwbaar en
transparant in zijn. Elke verwerking zal conform wet- en regelgeving moeten voldoen.
2. Verantwoordelijk voor het privacybeleid BreCaSe
BreCaSe gevestigd aan de Offenberglaan 1 51, 2594BM te ’s-Gravenhage is verantwoordelijk
voor de verwerking en te bereiken middels telefoonnummer 06- 27 15 97 16 of middels mail
info@brecase.nl.
3. Welke persoonsgegevens verwerk ik
 Voor- en achternaam
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer
 Informatie over de dienstverlening welke u kunt afnemen van mij website
Dit gebeurt middels het contactformulier, de offerte, monitoring van mijn website en middels
facturering. Het betreft personen wie potentiele opdrachtgevers zijn of derden zoals
leveranciers.
De verwerkingsgronden zijn die zoals bedoeld in artikel 6 van de AVG (Rechtmatigheid van
verwerking)
4. Geautomatiseerde besluitvorming
Er vindt geen door mij geen besluitvorming plaats op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die “aanzienlijke” gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
betreft besluiten die genomen worden door computerprogramma’s en/ of systemen zonder
tussenkomst van menselijke handelingen.
5. Hoe lang bewaar ik de persoonsgegevens
Ik zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en wat de wettelijke
verplichtingen van mij doen verlangen. Voor belasting- en adminstratiedoeleinden zijn

minimale bewaartermijnen vastgesteld en waar ik me aan dien te houden. Nadat deze zijn
verstreken zal ik de gegevens conform voorgeschreven regels verwijderen/ vernietigen.
6. Delen van persoonsgegevens
Ik zal uw persoonsgegevens niet delen of verkopen aan derden tenzij dit nodig is voor
wettelijke verplichting of in het kader van de uitvoering van de opdrachten.
Het op bovenstaande wijze en gronden en inschakelen van derden doen we bij de volgende
categorieën van verwerkingen:
 Het uitvoeren van de opdrachten
 Voor het voeren van mijn financiële administratie
 De monitoring van websitebezoek
Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EER met derden gedeeld.
7. Cookies of vergelijkbare techniek
Ik gebruik voor mijn websites cookies. Dit een klein tekstbestand die bij een eerste bezoek aan
de website wordt opgeslagen in de browser van de apparatuur die u gebruikt. (tablet/
smartphone/ laptop).
Je kunt je afmelden voor cookies middels jouw internetbrowser zo in te stellen dat ze er geen
cookies meer worden opgeslagen. Eerder opgeslagen cookies/ informatie kunnen middels
instellingen van uw browser ook verwijderd worden.
8. Welke privacy rechten heeft u
 Recht op inzage, u heeft recht op inzage van uw eigen gegevens. De vraag kan hier
gesteld worden wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen de
gegevens worden verstrekt en wat de bewaartermijnen zijn.
 Recht op rectificatie, u mag mij vragen om direct uw gegevens te laten rectificeren. U
mag mij per e-mail verzoeken om onvolledige gegevens volledig te laten maken.
 Recht om vergeten te worden, op uw verzoek mag ik uw gegevens verwijderen. Soms
is dit alleen nog niet mogelijk in verband met allerlei wettelijke verplichtingen of het
instellen, uitoefenen of onderbouwen van claims.
 Recht op beperking van de verwerking, als u meent dat uw gegevens niet juist of
overbodig zijn.
 Mededeling van rectificatie, verwijdering of beperking, tenzij het onmogelijk is of
onevenredig veel inspanning kost, zullen wij de ontvangers van jouw gegevens op de
hoogte stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking.
 Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, u kunt een verzoek bij mij indienen om
uw gegevens te ontvangen. Het betreft alleen die gegevens die u zelf aan mij heeft
verstrekt en als de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst waarbij u
partij bent geweest.
 Intrekken toestemming, als de gegevensverwerking berust op toestemming, heeft u
het recht om op ieder moment deze in te trekken. De gegevens van voor het
intrekken blijven rechtmatig.
 Recht van bezwaar, na uw bezwaar tegen de gegevensverwerking, zal ik in principe de
verwerking van uw gegevens stoppen.
 Klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of naar de rechter, als u meent dat de
verwerking van gegevens inbreuk maakt op de wet kunt u contact opnemen met Erik
van den Brekel, eigenaar BreCaSe, maar u bent ook gerechtigd om een klacht bij de
AP of naar de rechter te gaan.




Beperking van uw rechten, soms kunnen wij uw rechten beperken bijvoorbeeld in het
kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten.
Ieder verzoek mag u richten tot Erik van den Brekel. Om ervan overtuigd te zijn dat
deze daadwerkelijk door u is gedaan verzoek ik u een kopie van het identiteitsbewijs
mee te sturen. Maak van dit kopie, uw pasfoto, MRZ, machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs, het nummer van de ID en het
burgerservicenummer zwart. Dit ter protectie van uw privacy.

9. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem 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
zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met Erik van den Brekel.
10. Veranderingen
Ik zal deze verklaring moeten kunnen wijzigen indien daartoe aanleiding is, bijvoorbeeld bij
nieuwe methodieken van verwerking of als wet – en regelgeving hierom vraagt. De meest
actuele privacyverklaring vindt u op mijn website.
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