
Privacyverklaring 

Van Os Pensioen Consultancy B.V., gevestigd aan Mackaylaan 4, 5631 NL Eindhoven, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

Van Os Pensioen Consultancy B.V. verwerkt (uw) persoonsgegevens indien u gebruik maakt van onze 

diensten en/of doordat u deze aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij  verwerken. 

Met betrekking tot de opdrachtgever zelf. 

Bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam contactpersoon (inclusief uittreksel KvK en 

kopie identiteitsbewijs).  

Met betrekking tot de opdracht/te verrichten dienst. 

De informatie die daarvoor noodzakelijk is. Veelal betreft dat informatie over de werknemers, 

waaronder naam, geslacht, geboortedatum, datum in dienst treden, salaris, parttimepercentage of 

informatie die betrekking heeft op de echtscheiding. 

 

Met welke doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens? 

Met betrekking tot de opdrachtgever zelf. 

Wij gebruiken de gegevens om: u te kunnen bellen of e-mailen indien dat nodig is, om goederen en 

diensten af te leveren, afhandeling van betalingen, u te informeren over wijzigingen van onze 

diensten en producten en u te informeren over van belang zijnde ontwikkelingen.  

Met betrekking tot de opdracht/te verrichten dienst. 

Wij gebruiken de gegevens om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren en voor zover van 

toepassing te voldoen aan de wettelijke vereisten. 

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

Met betrekking tot de opdrachtgever zelf. 

Zolang u als klant in het bestand staat, tenzij u heeft aangegeven dat u uit het bestand verwijderd wil 

worden. 

Met betrekking tot de opdracht/te verrichten dienst. 

Na afronding van de opdracht/te verrichten dienst bewaren wij de verstrekte gegevens minimaal 

zeven jaar. 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?  

Van Os Pensioen Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw persoonsgegevens 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 direct met ons contact op. 



 

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden? 

Van Os Pensioen Consultancy verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken de gegevens 

wel aan een derde partij die wij inschakelen om een opdracht (al dan niet gezamenlijk met ons) uit te 

voeren, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij derden inschakelen, sluiten wij 

met die partij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Van Os Pensioen Consultancy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken? 

Van Os Pensioen Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 

 

Welke keuzes heeft u met betrekking tot de persoonsgegevens? 

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 Van Os Pensioen 

Consultancy B.V. .Verder heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: dat betekent dat u bij ons 

een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, 

door u genoemde organisatie, te versturen.  

 

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 

kunt u versturen naar ron@vanospensioen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door 

u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.  

Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer 

en Burgerservicenummer zwart. 

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken. 

 

Vragen of klachten? 

Als u meer informatie wil ontvangen of vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u altijd met ons 

contact opnemen. Tevens wijzen wij u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 

 

Contactgegevens? 

naam:  R.H. van Os 

e-mail:  ron@vanospensioen.nl  

telefoon: 06 300 53 719 
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