
 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

Privacyverklaring Adrendum 

Adrendum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in onderstaande Privacyverklaring. Het bewaken van uw privacy en het 

zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt Adrendum van grote waarde. Adrendum 

heeft deze privacyverklaring voor u opgesteld zodat u op de hoogte bent welke 

persoonsgegevens Adrendum verwerkt. Daarbij treft u in deze verklaring tevens op welke 

wijze u met ons in contact kunt treden indien u vragen heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens 

Adrendum verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u deze zelf aan Adrendum 

verstrekt per email, per post of telefonisch. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken.  

–  Voor- en achternaam 

–  Adresgegevens 

–  E-mailadres 

–  Bankrekening 

Doel  

Adrendum verwerkt alleen persoonsgegevens als u persoonsgegevens per mail, per post of 

telefonisch aan Adrendum stuurt. Deze gegevens worden alleen intern gebruikt ter uitvoering 

van werkzaamheden voortkomende uit de overeenkomst met u.   

 

Hoe lang worden u gegevens bewaart  

Adrendum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarbij neemt Adrendum evenwel 

de minimale bewaartermijn van 7 jaar in acht zoals volgt uit de Wet op de Rijksbelastingen. 
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Delen persoonsgegevens 

Adrendum verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een 

wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 

wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Adrendum blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Adrendum gebruikt geen technische en functionele cookies/tracking cookies  die inbreuk 

maken op uw privacy, of uw traceerbare gegevens vastlegt. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Adrendum. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij 

over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde 

organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 

info@adrendum.nl 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie 

van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, 

MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht 

er geen reactie binnen vier weken volgen. Neemt u in dat geval telefonisch contact met ons 

op. 

Hoe Adrendum uw gegevens beschermt 

Adrendum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, draagt zorg voor een goede beveiliging van de locatie 

waar wij uw gegevens opslaan. Wanneer u vragen heeft over de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelingen vragen wij u contact op te nemen met 

Adrendum via onderstaande contactgegevens.  

Contactgegevens: 

Adrendum 

Grote Voort 293A 

8041 BL te Zwolle 

website: www.adrendum.nl 

e-mailadres: info@adrendum.nl 

telefoonnummer: 06-21966890 
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