
Privacyverklaring 
Definitie 
a. Völlink Personeels- en Organisatieadvies (verder te noemen: VPO),  
gevestigd te Assen 9402 SM, Zwartwatersweg 89,   
KvK nummer: 67371051,  
mailadres: info@vollinkpersoneelsadvies.nl en vollinkpersoneelsadvies@gmail.com 
b. Gebruiker: degene die via het contactformulier op de website of op andere wijze informatie c.q. diensten 
aanvraagt bij en diegene die diensten afneemt van VPO. 
c. Website: de website www.vollinkpersoneelsadvies.nl. 
 
Artikel 1 Algemeen 
In deze privacyverklaring staat het beleid ten aanzien van de persoonsgegevens van de gebruiker.  
 
Artikel 2 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens 
VPO kan persoonsgegevens van gebruiker verwerken, doordat gebruiker gebruik maakt van een dienst van VPO 
en/of omdat gebruiker het contactformulier heeft ingevuld op de website of op andere wijze informatie c.q. een 
dienst aanvraagt. VPO heeft de voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om de dienst 
of de contactaanvraag uit te voeren en de gebruiker via de mail, post of telefonisch van het verloop daarvan op de 
hoogte te kunnen houden. 
Daarnaast kan VPO de persoonsgegevens van de gebruiker gebruiken in het kader van het uitvoeren van een 
met de gebruiker gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit personeels- en 
organisatieadvies. 
Met toestemming van de gebruiker, gebruikt VPO de persoonsgegevens om de gebruiker te informeren over 
speciale aanbiedingen en acties.  Wanneer hier niet langer prijs op wordt gesteld, kan de gebruiker dit laten 
weten door een e-mail te sturen naar: info@vollinkpersoneelsadvies.nl. 
 
Artikel 3 Delen met anderen 
VPO verstrekt de persoonsgegevens van gebruiker alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van 
een overeenkomst met gebruiker, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
Artikel 4 Inzage, wijziging/verwijdering van persoonsgegevens 
1.  De gebruiker heeft het recht de persoonsgegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen, verwijdering en 
afscherming van zijn of haar persoonsgegevens te eisen, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). 
2. Wanneer gebruiker de rechten als bedoeld in het vorig lid wil uitoefenen of wanneer gebruiker vragen heeft 
omtrent het gebruik van voorgenoemde rechten of over het privacybeleid, dient gebruiker contact op te nemen 
met VPO via info@vollinkpersoneelsadvies.nl. 
 
Artikel 5 Bewaartermijn  
VPO bewaart de persoonsgegevens van gebruiker niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, 
waarvoor deze gegevens worden verzameld. 
De gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met gebruiker tot stand is 
gekomen. 
 
Artikel 6 Beveiliging 
VPO neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De 
website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat de persoonsgegevens van 
gebruiker niet in verkeerde handen vallen. 
Als gebruiker de indruk heeft dat zijn/haar persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of meer informatie wenst 
over de beveiliging van zijn/ haar, door VPO, verzamelde persoonsgegevens dan kan gebruiker contact opnemen 
met VPO via info@vollinkpersoneelsadvies.nl 
 
Artikel 7 Wijzigingen in het privacy beleid 
1. VPO heeft het recht dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen. 
2. Gebruiker zal door een vermelding op de website op de hoogte worden gebracht van wijzigingen. 
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