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Privacyverklaring 
 
EPD & ECD Consultancy B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
verwoord in deze privacyverklaring.  
 
Persoonsgegevens, gebruiksdoel (en grondslag)  
EPD & ECD Consultancy B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Indien u zich heeft ingeschreven voor de 
nieuwsbrief, worden naast uw opgegeven e-mail adres en bedrijfsnaam, uw voor- en achternaam 
gebruikt voor de ontvangst hiervan (op grond van toestemming). Eveneens kunnen deze gegevens 
incidenteel gebruikt worden ter verzending van potentieel voor u interessante informatie vanuit EPD 
& ECD Consultancy B.V. (op grond van gerechtvaardigd belang, zijnde commercieel belang). In het 
kader van relatiemanagement met actuele, vroegere en mee in contact zijnde prospectieve klanten, 
worden klant-verstrekte persoonsgegevens verwerkt, zoals contactgegevens en/of 
opdrachtgegevens (op grond van uitvoering van de overeenkomst). Hieronder vallen ook telefonisch 
contact, levering van diensten en financiële afhandeling.  
 
Bewaartermijnen  
EPD & ECD Consultancy B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens op grond van 
een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u verzoekt om uw gegevens te laten 
verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke 
termijnen bewaard.  
 
Delen van persoonsgegevens  
EPD & ECD Consultancy B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan 
verwerkers en onderaannemers indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u 
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Rechten  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren. U heeft eveneens het 
recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u na opstelling van een 
offerte geen overeenkomst met ons heeft afgesloten en u verder geen klant van ons bent. Daarnaast 
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Ook heeft u het recht 
de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd 
moeten worden. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Indien u één of meerdere van uw 
rechten wilt uitoefenen of indien u een vraag, mededeling of klacht heeft over deze privacyverklaring 
of over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ons, per e-mail of 
telefonisch. Tevens heeft u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar weblink: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelfdoen/privacyrechten/privacyklacht-indienen  
 
Beveiliging  
EPD & ECD Consultancy B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze administratie wordt versleuteld opgeslagen en bij 
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uitwisseling van uw gegevens met verwerkers worden verschillende beveiligingstechnieken en 
procedures toegepast welke bescherming waarborgen.  
Wijzigingen  
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018. EPD & ECD Consultancy B.V. kan deze 
privacyverklaring incidenteel wijzigen en wanneer dit plaats zou vinden, zal dit worden 
gecommuniceerd.  
 
Contactgegevens  
Zomerdijk 42B 3143 CT Maassluis Telefoonnummer: +31 (0)10 307 3487 E-mail: info@epd-
ecdconsultancy.nl 


