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Privacyverklaring “De Transitiemakelaar” 

 

De Transitiemakelaar is een onderneming met als doel bedrijven te begeleiden naar 

een duurzame bedrijfsstrategie zodat zij werken aan maatschappelijk gewaardeerd 

ondernemen. 

Via de website en andere communicatiemiddelen, zoals LinkedIn zijn wij in contact met 

(potentiële) klanten en belangstellenden. 

 

Via de website worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden 

door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit 

welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

 

Gebruik van persoonsgegevens 

De Transitiemakelaar bewaart en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die 

rechtstreeks door u zijn opgegeven in het kader van de door u gevraagde dienst. Voor 

personen en bedrijven hebben wij deze gegevens nodig voor het registreren van 

informatieverzoeken, maar ook voor het toesturen van informatiemateriaal en facturen. 

De gegevens worden ook gebruikt voor nazorg en informatievoorziening.  

 

Contactformulier / email 

Als u een contactformulier op de website invult, of per mail of anderszins informatie 

aan ons toestuurt, dan worden deze gegevens zolang bewaard als nodig is voor de 

volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek. 

 

Bijeenkomsten en evenementen 

Als u zich aanmeldt voor een van onze bijeenkomsten of evenementen dan verwerken 

wij een aantal van uw persoonsgegevens (naam, zakelijke contactgegevens en 

eventueel financiële gegevens). In dat kader kunnen we uw contactgegevens ook ter 

beschikking stellen aan de andere leden van de bijeenkomst. Ook kunnen we de 

persoonsgegevens voor de verslaglegging en de presentielijst e.d. gebruiken. 

 

Bijeenkomsten en fotografie en video 

Voor promotionele, niet-commerciële doeleinden kunnen tijdens bijeenkomsten door 

De Transitiemakelaar foto’s en video’s, of Webinars e.d. worden gemaakt. Door 

inschrijving en deelname aan de bijeenkomst gaat u ermee akkoord dat er 

beeldmateriaal van u kan worden gemaakt, dat De Transitiemakelaar kan gebruiken. 

Uiteraard gaan we hier consciëntieus en zorgvuldig mee om.  
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Delen van informatie 

Wij maken gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. 

Deze derden krijgen de benodigde informatie om hun taak naar behoren uit te kunnen 

uitoefen. De verstrekte gegevens mogen door de derden alleen gebruikt worden in de 

uitoefening van hun taak. 

 

Voor financiële verantwoording of anderszins noodzakelijk, kunnen deze gegevens ook 

met de daarvoor in aanmerking komende organisaties en door ons ingeschakelde 

derden worden gedeeld.  

 

Verstrekking aan derden 

De Transitiemakelaar verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden en publiceert ze 

evenmin. 

Op onze website kunnen doorverwijzingen staan naar derde partijen zoals Facebook, 

Twitter en LinkedIn. Als u hierop klikt en deze sites gaat bezoeken worden gegevens 

automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun respectievelijke websites is meer 

informatie te vinden over hun cookiebeleid. 

 

Bewaren van de gegevens 

De Transitiemakelaar bewaart de gegevens voor informatie en contact zo lang als 

nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van uw vraag of verzoek. De 

gegevens kunnen maximaal 3 jaar gebruikt worden voor acquisitie. Indien u daar 

bezwaar tegen heeft kunt u dat laten weten aan Erik@detransitiemakelaar.com. 
 

Als er voor ons een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens door te geven aan 

derden (zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst) of deze langere termijn te bewaren dan 

doen we dat, conform de daarvoor geldende bewaartermijn. 

 

Cookies 

De Transitiemakelaar maakt gebruik van cookies om de website beter te laten 

functioneren, zoals het onthouden van login-gegevens en het monitoren van bezoeken. 

Deze informatie kunnen wij niet herleiden naar een individu. 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website 

gebruiken met als doel de website te optimaliseren. Wij hebben Google niet 

toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-

diensten. 

 

Uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd weer intrekken. 

Stuur daarvoor een e-mail naar Erik@detransitiemakelaar.com. 
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