
 

 

PRIVACYVERKLARING  

 

Hieronder leest u hoe Goed in Contact omgaat met uw persoonlijke gegevens. Deze 

privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij verlenen.  

 

Goed in Contact is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal 

daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien 

uit de AVG naleven.  

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  

 

Contact 

Indien u contact met ons opneemt via het contactformulier op de website, per e-mail of via de 

telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt. Het gaat dan om de contactgegevens die 

u aan ons verstrekt naam, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de reden waarom u 

contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).  

 

Dossier 

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij persoonsgegevens die u en de andere 

partij(en) in uw zaak aan ons verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals 

uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die 

relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp kan het daarbij ook gaan om 

gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.  

 

Facturering 

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het 

sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die wij verrichten. Naast 

uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere 

betalingsgegevens.  

 

Bewaartermijn  

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 

zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

 

Wijzigingen  

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke 

regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende 

wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.  

 

Klachten  

Wij doen er alles aan om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Mocht u toch vinden dat 

er sprake is van onzorgvuldigheid, laat dit ons dan weten. Komen wij er samen niet uit dan 

heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Autoriteit 

Persoonsgegevens.  

 

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring neem dan contact met ons op.  
 


