Privacyverklaring
Goldenbeld Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site. We
respecteren de privacy van de gebruikers van deze site. Ook draagt Goldenbeld Advies er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die je geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Goldenbeld Advies
heeft passende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen.
Gebruik van verzamelde gegevens
Wanneer je je aanmeldt voor één van onze diensten vragen we je om de noodzakelijke
persoonsgegevens te verstrekken. Dit zijn gegevens zoals je naam, naam organisatie, e-mailadres
en telefoonnummer.
Goldenbeld Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doelen
• Het afhandelen van jouw betaling.
• Het kunnen toesturen van informatie, zoals een link naar een video, digitale bijeenkomst of
nieuwsbrief.
• Je te kunnen e-mailen of bellen als dat nodig is voor het leveren van onze diensten.
• Om de dienst of opdracht te kunnen uitvoeren.
• Om je te kunnen informeren over wijziging van een dienst, zoals bijv. bij ziekte.
• Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een boekhouding
en het doen van belastingaangifte.
De gegevens die we vragen en verzamelen worden opgeslagen op eigen beveiligde discs of op
een server van derde verwerkende partij.
Een voorbeeld van gegevens die we vragen en verzamelen is je naam en e-mailadres als je een
gratis product downloadt, om je zo dat product per mail te kunnen toesturen en je naam in de
aanhef van de begeleidende mail te kunnen zetten.
Communicatie
Wanneer je een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou of i.v.m. wettelijke bewaartermijnen die
de Belastingdienst aan ons stelt.
Als je daarvoor toestemming hebt gegeven sturen we je regelmatig informatie per e-mail. Deze
gratis e-mails bevatten waardevolle inhoud en soms uitnodigingen voor gratis of betaalde
diensten of bijeenkomsten.
Je kunt jezelf altijd uitschrijven voor deze e-mails. Voor de verzending van deze e-mails wordt
gebruik gemaakt van derde partijen die alle Europese wetgeving op het gebied van privacy
respecteren.
Cookies
De website www.goldenbeldadvies.nl maakt gebruik van cookies om te kunnen analyseren hoe
bezoekers de website gebruiken, om zo de website te kunnen verbeteren.
De door een cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden
overgebracht naar eigen beveiligde servers van Goldenbeld Advies of naar die van een derde
partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten
over de website-activiteiten op te stellen.
Een cookie is een klein bestandje met informatie over het bezoek aan deze site dat op de
computer van de bezoeker wordt geplaatst. Veel sites maken gebruik van cookies. Gebruikers

kunnen de cookies na gebruik van de site verwijderen uit hun browser of instellen dat na iedere
sessie cookies worden verwijderd.
Derden
In beginsel worden je gegevens niet met anderen gedeeld. In enkele gevallen is dat wel zo. Denk
hierbij aan de boekhouder, de web bouwer of softwareprogramma’s die automatische verzending
van e-mails en betalingsverkeer mogelijk maken. De bedrijven waar ik mee samenwerk zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. Met de bedrijven die jouw
gegevens verwerken in opdracht van Goldenbeld Advies, sluiten wij een
verwerkingsovereenkomst.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website.
Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Onderaan zie je steeds de datum van de meest recente versie vermeld staan.
Bewaartermijn en verwerking gegevens
De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken of het
niet langer nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn.
Rechten van betrokkenen
Iedereen van wie ik gegevens heb verzameld kan mij verzoeken:
• inzage te geven in verzamelde eigen persoonsgegevens
• correcties aan te brengen in de eigen gegevens
• de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen, tenzij dit in strijd is met wetgeving
Vragen en feedback
Goldenbeld Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We controleren regelmatig of we nog aan de privacywetgeving voldoen en volgen regelgeving
hierover op.
Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacybeleid, of als je gegevens wilt inzien, wijzigen of
verwijderen, kun je contact met ons opnemen. We zullen je verzoek binnen de wettelijke termijn
van vier weken in behandeling nemen.
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