
Privacyverklaring   

De website www.allesoverwhoa.nl is een initiatief van ATW Kantoor Zwolle B.V. en Balanced 
Business Network (BBN). Beiden zijn zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de 
algemene verordening gegevensbescherming. 

In deze Privacyverklaring leest u hoe wij met de persoonsgegevens omgaan die wij in 
verband met de website www.allesoverwhoa.nl verwerken. Indien u na het lezen van deze 
Privacyverklaring nog vragen hebben, kunt u daarover contact met ons opnemen via: 
info@allesoverwhoa.nl. 

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?  
Wij verwerken uw persoonsgegevens onder meer om : 
- contact met u te kunnen opnemen en te onderhouden; 
- communicatie en processen gemakkelijker te laten verlopen; 
- u van informatie te voorzien; 
- een herstructureringsdeskundige een offerte aan u te kunnen laten sturen;  
- inzage te hebben in het bereik en het effect van onze website; 
- ons netwerk van dienstverleners te onderhouden; 
- onze dienstverlening te verbeteren. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken diverse persoonsgegevens, zoals: 
- uw naam; 
- correspondentieadres; 
- e-mailadres; 
- IP-adres; 
- (mobiele) telefoonnummer; 
- de naam en rechtsvorm van uw onderneming; 
- gegevens over de financiële staat van uw onderneming en over de noodzaak van een 
herstructurering. 

U bent niet verplicht om alle persoonsgegevens waar wij u om vragen te verstrekken. Indien 
wij niet over alle relevante informatie beschikken, kan dit er echter toe leiden dat wij uw 
verzoek niet in behandeling kunnen nemen. Indien wij u om persoonsgegevens vragen 
waarvan het niet nodig is dat u deze aan ons verstrekt, zullen wij u daar vooraf op wijzen. 
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Wat is de rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens? 
De rechtsgronden op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn: 
- dat u daar toestemming voor hebt gegeven; 
- dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst; 
- dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; 
- dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen. 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Veel van uw 
persoonsgegevens verwijderen wij op het moment dat onze dienstverlening aan u stopt of 
onze relatie met u eindigt.    

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld? 
Soms delen wij (een deel van) uw persoonsgegevens met derden. Bijvoorbeeld indien u via 
onze website om een offerte van een herstructureringsdeskundige verzoekt. Wij zullen uw 
persoonsgegevens dan doorgeven aan een deel van de herstructureringsdeskundigen die 
zich als herstructureringsdeskundige bij onze website hebben aangemeld. 

Daarnaast maken wij gebruik van derde partijen voor het beheren van onze systemen en het 
hosten van onze website. Het beheren en hosten van de website wordt gedaan door JA! 
strategie x ontwerp B.V. 

Tijdens uw bezoek aan onze website, wordt er op het medium waarmee u dit doet een 
analytische cookie geplaatst door Google. Dit gebeurt alleen met uw toestemming. Met deze 
analytische Cookie kunnen de bezoekersstatistieken van onze website worden bijgehouden 
en krijgen wij beter inzicht in het functioneren van onze website. Google is in de Verenigde 
Staten gevestigd. Teneinde uw privacy zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij met 
Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin passende waarborgen zijn 
opgenomen. Wij zijn niet voornemens uw persoonsgegevens aan andere partijen buiten de 
EU of EER te verstrekken. 

Wij maken gebruik van het mailprogramma MailChimp, hetgeen inhoudt dat uw naam en e-
mailadres worden opgeslagen op servers van MailChimp. Deze servers van MailChimp zijn 
gevestigd in de Verenigde Staten. Uw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, 
opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. Met behulp van MailChimp kunnen digitale 
nieuwsbrieven naar u worden gestuurd als uw e-mailadres is opgeslagen. U kunt zich 
daarvoor afmelden. 



Uw rechten 
Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u diverse rechten. Zo 
heeft u het recht om:  
- door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken; 
- een verzoek te doen tot inzage in uw persoonsgegevens; 
- onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren; 
- persoonsgegevens (onder omstandigheden) door ons te laten verwijderen; 
- persoonsgegevens (onder omstandigheden) aan u over te dragen. 
- ons te verzoeken de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken 
- bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u daarover contact met ons opnemen via 
info@allesoverwhoa.nl. Ook hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

Onze contactgegevens 
U kunt ons bereiken via:  

info@allesoverwhoa.nl  

Ook kunt u contact opnemen met: 
  
ATW Kantoor Zwolle B.V.  
Burgemeester van Roijensingel 1 
8011 CS Zwolle 
info@atwadvocaten.nl 
038 460 0111 

Balanced Business Network (BBN).  
Achillesstraat 91 
1076 PX  Amsterdam 
info@bbn-nederland.nl 
085 - 02 93 409 
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Deze Privacyverklaring kan door ons worden aangevuld of gewijzigd. Wij raden iedereen 
waarop deze verklaring betrekking heeft dan ook aan onze website periodiek te bezoeken. 
Deze versie is opgesteld in februari 2021.


