
 
 

Het Derde Bedrijf 
Advies en begeleiding in Cultuur 

 

 
Privacyverklaring 

 
Bij het verlenen van haar diensten verwerkt Het Derde Bedrijf persoonsgegevens. Om u te 
informeren hoe met uw persoonsgegevens wordt omgaan, is deze privacyverklaring opgesteld. 
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 
De persoonsgegevens worden verwerkt door: 
 Het Derde Bedrijf (KvK 71410465) 
 Ariëtte Kasbergen 
 Schiebroekselaan 40a 
 3037 RN Rotterdam 
 Tel: 06 11 283 752  
 Mail: ariette@hetderdebedrijf.nl 
 Website: www.hetderdebedrijf.nl 
 
Verkrijgen persoonsgegevens 
Indien u gebruik maakt van de diensten van Het Derde Bedrijf verstrekt u uw persoonsgegevens 
zodat Het Derde bedrijf de diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de 
website van Het Derde Bedrijf, via e-mail, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat 
wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een begeleidingstraject of ander 
opdracht.  
 
Persoonsgegevens 
Het Derde Bedrijf verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: 
- NAW-gegevens 
- Contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers 
- Geboortedatum en geslacht  
- Leerdoelen verwachtingen, gespreksverslagen en –duur 
- Contextgerelateerde gegevens zoals o.m. naam leidinggevende of collega’s 
- Inhoud van de communicatie 
 
Doeleinden 
Het Derde Bedrijf verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 
- Onderhouden van contact 
- Bieden van diensten zoals begeleidingstrajecten en het voor dat doel vastleggen van persoonlijke  
 informatie 
- Goede en efficiënte dienstverlening 
- Beheer van het klantenbestand, alsmede facturering 
- Verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en marketing 
- Nakomen van wettelijke verplichtingen en/of het goed kunnen voeren van geschillen 
- Kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties of nieuwsbrieven en informatie op de  
 website 
 



 
 
 
 
 
Waarop is de verwerking gebaseerd 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de met u overeengekomen 
dienstverlening. Ook kunnen de persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan 
wettelijke verplichtingen. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal 
dat afzonderlijk worden gevraagd. 
 
Verstrekking aan derden 
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden, tenzij in het kader van wettelijke 
verplichting of rechterlijk bevel.   
 
Hoe lang Het Derde bedrijf uw gegevens bewaart 
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden de in deze 
privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij 
nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Waar de wettelijke bewaarplicht dit voorschrijft, 
worden de betreffende gegevens langer bewaard. 
 
Cookies 
Op de website worden alleen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te 
verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.  
 
Uw rechten 
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst 
van dat verzoek ontvangt u binnen 4 weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit 
onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of 
af te schermen.  
 
Vragen over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek 
om inzage in uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: 
Het Derde Bedrijf 
 Ariëtte Kasbergen 
 Schiebroekselaan 40a 
 3037 RN Rotterdam 
 Tel: 06 11 283 752 
 Mail: ariette@hetderdebedrijf.nl 
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral weten. 
Mocht u er met Het Derde Bedrijf niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij 
de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor terecht op 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
Wijziging privacyverklaring 
Deze privacyverklarng kan door Het Derde Bedrijf worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd 
direct op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te 
raadplegen, zodat u op de bent van wijzigingen. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 december 2018. 
 
 
 
   
 
 


