
 

Privacyverklaring Haegheborgh 
 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website en dienstverlening van Haegheborgh B.V. (“Haegheborgh”). In 
algemene zin wordt hierin ons privacy beleid beschreven en wordt uitgelegd voor welke doeleinden we persoonsgege-

vens van onze relaties verwerken en welke rechten onze relaties hebben ten aanzien van deze persoonsgegevens. 

 

Wie is verantwoordelijk? 

Haegheborgh is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. De onderneming is gevestigd aan de Nas-

saulaan 13  te (2514 JS) Den Haag. 

 

Hoe gaat Haegheborgh met uw privacy om? 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden 

behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u hier vragen over, dan helpen we u 

graag! U kunt ons bereiken via info@haegheborgh.nl . 

 

Wat zijn persoonsgegevens? 

Als u onze website bezoekt of gebruik wilt maken van onze diensten, dan verwerken wij verschillende gegevens van u. 

Dit kunnen bedrijfsgegevens zijn (zoals van een financiële holding of pensioen-bv), maar ook persoonsgegevens. Per-

soonsgegevens hebben betrekking op iedere informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die wij op basis van wetgeving verplicht zijn te verzame-

len. U bent niet (wettelijk) verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken, zolang u geen gebruik maakt van onze dienst-

verlening. Haegheborgh verzamelt niet meer gegevens dan nodig voor de desbetreffende dienstverlening.  

 

Communicatie 

Als u contact met ons opneemt, dan slaan wij uw contactgegevens op. Dit gaat om algemene contactgegevens, zoals uw 

naam, adres, telefoonnummer en/of uw e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om contact met u op te nemen en 

verder met u te communiceren. 

 

We verwerken uw persoonsgegevens pas nadat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf 

aan ons verstrekt, voor bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de per-

soonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die u afneemt: 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht, geboortedatum en nationaliteit 

• Bedrijfsnaam 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Financiële bedrijfsgegevens zoals btw-nummer, KvK nummer en bankrekeningnummer 

• Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt 

• Persoonsgegevens afkomstig van andere partijen (bv social media, Google of de Kamer van Koophandel) voor 

compliance- en controledoeleinden. 

 

Nieuwsbrief 

Indien u op de hoogte wilt worden gehouden van onze diensten, kunt u zich via onze website aanmelden voor onze 

periodieke nieuwsbrief. We vragen daarbij onder andere om uw e-mailadres. U kunt zich te allen tijde weer uitschrij-

ven voor de nieuwsbrief. Dit doet u door zich af te melden via de link onderaan de nieuwsbrief.  

 

Cookies 

De website van Haegheborgh maakt gebruik van Cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste be-

zoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken meer-

dere cookies. Bekijk ons cookiebeleid op onze website. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming 

gevraagd voor het plaatsen ervan. Door deze website te bezoeken, stemt u hiermee in. De Cookies zorgen er onder 

andere voor dat onze website goed kan functioneren. Daarnaast wordt informatie verzameld over het aantal bezoekers 

en waar zij vandaan komen. We verwerken dan in ieder geval uw IP-adres, of een deel hiervan, algemene bezoekersin-

formatie zoals land waar u zich bevindt, gegevens over uw activiteit op onze website, internetbrowser en apparaat type. 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Haegheborgh verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over religieuze overtuigingen, politieke op-

vattingen, etnische afkomst, gezondheid of seksuele gerichtheid. 

 

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt a) om optimaal uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverle-

ning, b) omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, c) ter uitvoering van een overeenkomst of d) omdat wij daartoe 

rechtmatige belangen hebben. We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verorde-

ning Gegevensbescherming.  

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens 

worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verza-

meld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

We delen uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst 

en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, en daarnaast als het partijen betreft waar wij mee sa-

menwerken ten behoeve van onze dienstverlening, danwel derden zoals externe adviseurs als juristen en notarissen, 

accountants en belastingadviseurs. In alle andere gevallen verstrekken wij geen persoonsgegevens van u aan derden, 

behoudens na uw nadrukkelijke toestemming. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde 

niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken.  

 

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 Haegheborgh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit).  

 

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@haeghe-

borgh.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteits-

bewijs 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. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens? 

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbe-

voegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

Enkele van deze maatregelen treft u hieronder aan: 

• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virus-

scanner en firewall. 

• We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL) . Dit kunt u zien aan 

de adresbalk ‘https’ en het hangslot. 
• Toegang tot persoonsgegevens is beveiligd met 2-factor authenticatie. 

• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief gemonitord. 

 

Wijzigingen in het privacy beleid 

De privacyregels kunnen voortdurend wijzigen. Ook onze dienstverlening is aan verandering onderhevig. Dit betekent 

dat deze Privacyverklaring in bepaalde situaties ook kan worden gewijzigd. We raden onze relaties daarom aan, onze 

Privacyverklaring met enige regelmaat te controleren.  

 

Vragen of klachten? 

Voor vragen over onze privacyverklaring, uw privacy rechten of het indienen van een verzoek kunt u contact met ons 

opnemen. Onze contactgegevens zijn: Haegheborgh BV, Nassaulaan 13, 2514 JS  Den Haag, +31 (0)70 3061953, 

info@haegheborgh.nl 

Wij willen u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 

de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag. 

 

Laatste wijziging van deze Privacyverklaring: 25 mei 2018 (vs 1.0) 
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