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PRIVACYVERKLARING 

 

 

 

Praktijk Tekeninzicht (PTi), gevestigd aan de Vermeerlaan 33, 3141 XP Maassluis, is verantwoordelijk voor 

persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, in de zin van de Wet Bescherming Persoons- en/of 

organisatiegegevens en per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat er 

vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). 

 

Kathy Ruigrok is de Functionaris Gegevensbescherming van PTi en is te bereiken via de onderaan de pagina vermelde 

bedrijfsgegevens. 

 

In deze Privacyverklaring is weergegeven op basis waarvan  persoonsgegevens worden verzameld, hoe daarmee wordt 

omgegaan c.q. hoe ze zijn beschermd en hoe betrokkenen controle uit kunnen oefenen. Persoonsgegevens kunnen van 

zakelijke relatie en opdrachtgevers zijn, maar ook van de medewerkers van de organisaties waarvoor opdrachten worden 

uitgevoerd. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
PTi verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons versterkt. 

Deze gegevens betreffen: 

- Voor- en achternaam 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres en websitegegevens 

 

Nb.  

1. De meest gebruikte gegevens betreffen: naam, telefoonnummer en e-mailadres. Adresgegevens gebruiken wij alleen 

om een relatie te kunnen bezoeken en/of voor het versturen van een offerte, een opdrachtbevestiging en een factuur. 

Bijzondere persoonsgegevens over iemands voorkeur, levensbeschouwing, gezondheid, verleden e.d. worden door 

PTi niet geregistreerd. 

2. Bij berichtgevingen door PTi wordt toestemming gevraagd persoonsgegevens te kunnen verzamelen. 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Zakelijke relaties ontstaan 

hoofdzakelijk offline via contacten, door het bezoeken van netwerkbijeenkomsten, en online door gebruik van social 

media (waanonder Linked In). PTi doet niet aan koude acquisitie en informeert relaties selectief over actuele informatie. 

Nieuws(brieven) worden zodoende incidenteel verstrekt en publicaties worden aan online communities gestuurd en 

daarmee aan degenen die daaraan een belang (kunnen) hechten. 

 

Relaties waarmee gedurende enkele jaren geen contact meer is geweest, worden alleen nog benaderd wanneer bekend is 

dat zowel PTi als de betreffende relatie het contact nog in stand willen houden en derhalve waarderen. Kortom, er is 

sprake van een zorgvuldig gegevensbeheer en een natuurlijke afvloeiing (verwijdering) van contactgegevens. 

 

 

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
PTi verwerkt gegeven voor de volgende doelen: 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen of onze producten aan de 

orde te kunnen stellen; 

- U te informeren over wijzigingen van of nieuwe ontwikkelingen over onze diensten en producten. 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 
PTi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen 

hebben voor personen. 

 

 

  



 

          Pagina 2 van 2 

Praktijk Tekeninzicht, Vermeerlaan 33,  3141 XP Maassluis,  Tel.:  010 5924206;  06-51613176 

bruijnmo@bruijnontwikkeling.nl; KvK: 24376967;  AbnAmro:  NL50ABNA0973704187;  BTW-nummer: NL0588.48.563B01    

 

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
PTi bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 

worden verzameld.  

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden alleen 

bewaard wanneer daar aanleiding toe is. Voor het tot stand komen van een aanleiding tot bewaren van persoonsgegevens 

hanteert PTi het volgende uitgangspunt: het traject van kennismaken met PTi tot het eventuele afnemen van een product of 

dienst van PTi duurt maximaal 24 maanden of langer wanneer dat ook daadwerkelijk is overeengekomen. 

  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
PTi verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dat nodig is omdat daar vanuit de uitvoering van een 

overeenkomst een directe aanleiding toe is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Wanneer PTi opdrachten uitvoert met co-adviseurs dan is deze privacyverklaring evenzo van toepassing op die (tijdelijke) 

samenwerkingsrelatie. Derhalve zal een samenwerkingsverband geen verhoogd risico met zich meebrengen ten aanzien 

van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
PTi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken en zal (vanuit beheersbaarheid) oog hebben voor nieuwe 

technologieën die gevolgen kunnen hebben voor gegevensbescherming. 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
PTi heeft het recht om uw persoonsgegeven in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door PTi en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u 

genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of een verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Praktijk@Tekeninzicht.nl. Om er zeker 

van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs 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 dan zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

PTi wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Dan kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-

ons. 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
PTi neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 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 aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Praktijk@Tekeninzicht.nl. 

 

 

Algemeen  
Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht 

worden. Wij raden u daarom aan actueel kennis te nemen van deze privacyverklaring.  

 


