
 

 

Privacyverklaring 
 

CL.HRM respecteert uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij 
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening of de nieuwsbrief en 
gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten 
hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter 
beschikking aan derden. 

CL.HRM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit betekent in ieder 
geval dat: 

Ö Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt en om uitvoering te kunnen geven aan de 
opdrachtovereenkomst die wij met u hebben; 

Ö Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot de gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

Ö Er passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen voor de 
beveiliging van uw persoonsgegevens; 

Ö Persoonsgegevens niet worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig 
is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

Ö Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop 
willen wijzen en deze respecteren. 

Als u vragen heeft over ons privacy beleid en de manier waarop wij daarmee omgaan, 
neem dan contact met ons op. Deze privacyverklaring is van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de 
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 



 

 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin 
van de AVG, is CL.HRM, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 76629864. 

Verwerken persoonsgegevens 

Website 

Uw bezoek aan de website als zodanig is niet te herleiden tot persoonlijke gegevens. 

Contactgegevens 

Door een formulier in te vullen en te verzenden op onze website, geeft u ons uw 
persoonlijke contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens enkel om met u in contact 
te treden en met u te communiceren. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere 
doeleinden. 

Indien u ons op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, 
telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als 
hiervoor bepaald. 

Overige persoonsgegevens 

Indien u samenwerkt met CL.HRM, dan beschikken wij over meer persoonsgegevens 
dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader 
van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die 
wij in dat verband nodig of nuttig achten. 

Derden 

CL.HRM deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk 
voor de dienstverlening met inachtneming van de doeleinden waarvoor ze zijn 
verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of 



 

 

meerdere verwerkers, zoals leveranciers, administratiekantoor en internetprovider. 
Met de derde partij die namens en in opdracht van CL.HRM uw persoonsgegevens 
verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in 
de AVG gestelde eisen. Door CL.HRM ingeschakelde partijen, die als 
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking 
van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.  

Beveiliging 

CL.HRM hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw 
persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor 
passende maatregelen om een risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. 

Bewaartermijn 

CL.HRM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de 
samenwerking, dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. 

Rechten betrokkenen 

CL.HRM zal er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt 
uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering 
van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover 
contact met ons opnemen.  

Wijzigingen 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze verklaring is 01/01/2020, met het 
publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.  

 
 
 
 
 


