
 

 
PRIVACY STATEMENT 

 
 
Inleiding 
Indien AvT adviseurs de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze 
gegevens in overeenstemming met dit privacy statement. 
  
AvT adviseurs vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers,  
zelfstandig ondernemers, zakelijke relaties, particulieren en sollicitanten van groot belang. Daarom 
worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 
door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. 
  
Te verwerken persoonsgegevens 
Welke persoonsgegevens AvT Adviseurs verwerkt hangt af van de precieze dienst en 
omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens: 
 
NAW-gegevens; 

- Geboortedatum en – plaats; 
- Geslacht; 
- Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers); 
- Gebruikersnaam en wachtwoord; 
- Kopie identiteitsbewijzen; 
- Burgerservicenummer; 
- Salarissen en andere gegevens die voor fiscale aangiften nodig zijn; 
- Huwelijkse staat, gegevens partner en eventueel informatie over kinderen; 
- IBAN en tenaamstelling; 
- Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en ervaring; 

 
Doelen van en grondslagen van verwerking  
AvT Adviseurs verwerkt de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, 
maar meestal doet AvT Adviseurs dit om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening c.q. de 
uitvoering van de met ons gesloten overeenkomst. Gegevens worden ook verwerkt om praktische en 
efficiencyredenen zoals: 

- Communicatie en informatievoorziening; 
- Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening; 
- De verbetering van onze diensten; 

 
Inschakeling van derden 
AvT Adviseurs zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant 
zijn in de uitvoering van haar dienstverlening. Wel kan AvT Adviseurs uw persoonsgegevens delen 
met andere entiteiten, haar opdrachtgevers, haar onderaannemers die namens en voor AvT 
Adviseurs diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn 
voor het bemiddelingsproces alsmede in gevallen waarin AvT Adviseurs hiertoe wettelijk wordt 
verplicht. Het kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte 
opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Indien het inschakelen van derden tot gevolg heeft 
dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en /of anderszins 
verwerken, zullen wij met die derden schriftelijk overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG 
zullen naleven.  
  
  



 

 
 
Bewaartermijn 
Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw 
privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en 
dienstverlening. Wij zullen uw gegevens maximaal 7 jaar bewaren na het moment dat u uw gegevens 
aan AvT Adviseurs verstrekt en/of actualiseert, indien in de tussentijd er geen overeenkomst tot 
stand is gekomen. 
 
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 AvT Adviseurs en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen. De kosten van voormelde zijn voor u. 
 
Beveiliging 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd worden of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met: info@avtadviseurs.nl. 
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