
Privacyverklaring Expertisecentrum Sociale Veiligheid 

Beste bezoeker/relatie/klant, 

Expertisecentrum Sociale Veiligheid (ESV) heeft deze Privacyverklaring opgesteld om u 

duidelijk te maken de privacy van alle persoonsgegevens waarmee ESV in aanraking komt 

zeer serieus nemen. U deelt allerlei persoonsgegevens met ESV. Als u zelf met ESV contact 

opneemt of als ESV contact met u opneemt in het kader van onze dienstverlening. ESV gaat 

zorgvuldig om met deze gegevens. ESV houd zich daarbij aan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  In deze verklaring leest u hoe ESV omgaat met uw 

gegevens en met uw privacy.  Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op 

met: 

Wobbe Storm 

Tel: 06-41627122 

wobbe@expertisecentrumsocialeveiligheid.nl 

www.expertisecentrumsocialeveiligheid.nl  

Postbus 140 

3960 BC  

Wijk bij Duurstede 

ESV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van 

ESV. ESV kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Rekeningnummer

– Samenvattingen, procesverslagen en evaluaties van trainingsbijeenkomsten

WAAROM HEEFT ESV DEZE GEGEVENS 

ESV verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen: 

• contact omtrent de verleende diensten

• afhandelen van facturatie

mailto:wobbe@expertisecentrumsocialeveiligheid.nl
http://www.expertisecentrumsocialeveiligheid.nl/


 

• om diensten te kunnen leveren op gebied van voorlichting, coaching,  begeleiding, 

consultancy,  onderzoeken, trainingen etc. met de bijbehorende samenvattingen en 

procesverslagen 

 

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD 

ESV bewaart uw persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de diensten niet 

langer dan strikt nodig is of gewenst. Uitgangspunt daarbij is dat het bewaren van 

persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is nadat het verlenen van de diensten is voltooid, 

tenzij de verwerker op andere gronden gehouden is de persoonsgegevens te bewaren (o.a. 

op basis van fiscale termijnen) ; 

• gegevens qua rapportage; max een jaar na het verlopen van de begeleiding 

/coaching/ training 

• gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar 

 

DELEN MET ANDEREN 

ESV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering 

van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden 

kunnen inzage hebben in (een deel) van uw persoonsgegevens. Waar nodig is een 

verwerkersovereenkomst afgesloten. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar 

wobbe@expertisecentrumsocialeveiligheid.nl.  

ESV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wanneer u een 

verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zal ESV gegevens verwijderen die tot u 

herleidbaar zijn behalve de gegevens die ESV op basis van de wet moet of mag bewaren. 

 

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS 

Natuurlijk helpt ESV u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. ESV wilt u er tevens op wijzen 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/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

BEVEILIGEN 



 

ESV neemt de bescherming van uw gegevens 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, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van 

door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via 

wobbe@expertisecentrumsocialeveiligheid.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen; 

Wobbe Storm 06-41627122. 

  

WIJZIGINGEN 

ESV behoud het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus 

regelmatig indien u hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen 

onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacy beleid op 

de website. 
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