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Inleiding 
Van Zijtveld Consultancy respecteert uw privacy en verwerkt uw gegevens conform de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In dit privacy- en cookiebeleid 
wordt toegelicht hoe Van Zijtveld Consultancy omgaat met uw persoonsgegevens 
wanneer u gebruikt maakt van haar website. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
Van Zijtveld Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
haar diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Van Zijtveld Consultancy 
verwerkt: 
• Naam; 
• E-mailadres. 
 
Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om u van de 
gewenste informatie te voorzien. Zonder deze persoonsgegevens is Van Zijtveld 
Consultancy niet in staat om u te voorzien van de gewenste informatie. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Van Zijtveld Consultancy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Zijtveld Consultancy) tussen 
zit. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Van Zijtveld Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Van Zijtveld Consultancy deelt uw persoonsgegevens niet met verschillende derden. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Van Zijtveld Consultancy gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast 
gebruikt Van Zijtveld Consultancy analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website 



 
 

 

wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze 
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt  
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Van Zijtveld Consultancy 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact 
op via piet@vanzijtveldconsultancy.nl. Van Zijtveld Consultancy heeft verschillende 
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.  
 
Wijzigingen aan dit privacybeleid 
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Van Zijtveld Consultancy zal deze 
wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te 
allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming 
nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken. 
 
Vragen en/of klachten 
Indien u nog vragen heeft over het privacy statement van Van Zijtveld Consultancy, dan 
kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Hieronder vindt u onze contactgegevens. 
 
Van Zijtveld Consultancy B.V. 
Leo Fallplantsoen 9 
3543 HG Utrecht 
Nederland 
E-mail: piet@vanzijtveldconsultancy.nl 
Kamer van Koophandel nummer: 30246189 


