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Buro Veranders respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. 

Persoonsgegevens worden door Buro Veranders verwerkt in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), ten behoeve van: 

 

• Onderzoek en advies: coördineren en uitvoeren van een MTO, WDO, PMO, MIO of VZO 

• Trainingen en workshops: bevorderen van kennis en kunde binnen teams en 

organisaties. 

• Coaching: persoonlijke begeleiding van medewerkers. 

• Intern gebruik of voor (geanonimiseerde) publicaties van producten en diensten. 

 

Verwerking van gegevens 

Persoonsgegevens die je schriftelijk (mail of website) of mondeling aan Buro Veranders doorgeeft, 

worden door ons verwerkt. Je gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Buro 

Veranders neemt hierbij de AVG als uitgangspunt. 

 

Bescherming van persoonsgegevens 

Buro Veranders vindt het erg belangrijk dat je persoonsgegevens goed beschermd worden. Wij 

hebben dan ook technische- en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te 

beschermen. Voorbeelden zijn maatregelen tegen: 

 

• Ongeoorloofd gebruik van gegevens; 

• Wijziging van gegevens; 

• Vernietiging van gegevens; 

• Verlies van gegevens; 

• Ongeautoriseerde toegang tot gegevens; 

• Openbaarmaking van gegevens. 

 

Deze maatregelen worden aangepast aan technologische ontwikkelingen, maar ook door periodieke 

evaluaties van deze maatregelen. Alle medewerkers van Buro Veranders of ingehuurde deskundigen 

hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Ten slotte worden er geen gegevens openbaar 

gemaakt of gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de persoon in kwestie. 

 

Externe verwerkers 

Buro Veranders werkt soms samen met externe verwerkers zoals onderzoeksbureaus of andere 

adviesbureaus. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomsten conform de AVG opgesteld. 

Dit houdt onder andere in dat verwerkers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend en 

werken in lijn met het privacy beleid van Buro Veranders.  

De website van Buro Veranders bevat hyperlinks naar andere websites. Buro Veranders is 

echter niet aansprakelijk voor de inhoud en werking van deze websites. Buro Veranders maakt ook 

gebruik van Google Analytics, een programma waarbij activiteit op de website anoniem kan worden 

geanalyseerd. Deze data wordt enkel en alleen gebruikt om de website te optimaliseren. Indien 

nodig, zal deze data tijdelijk gedeeld worden met een externe web ontwikkelaar.  
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Melding datalek 

Zo spoedig mogelijk nadat Buro Veranders kennis heeft genomen van een vermoedelijk incident of 

datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op jouw persoonsgegevens, wordt je hiervan op 

de hoogte gesteld. In dat geval worden de volgende gegevens aan je medegedeeld: de aard van het 

incident of het datalek, de getroffen persoonsgegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van 

het incident of datalek op de persoonsgegevens en de maatregelen die Buro Veranders heeft 

getroffen en zal treffen. 

 

Je rechten 

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens: 

• Recht op inzage; 

• Recht op rectificatie; 

• Recht op vergetelheid (recht om vergeten te worden); 

• Recht op beperking van de verwerking; 

• Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid); 

• Recht van bezwaar. 

 

Als je van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met Buro 

Veranders. 

 

Klacht indienen 

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact op met Buro 

Veranders. Wij nemen je klacht vervolgens zorgvuldig in behandeling. 

 

Wijzigingen 

Buro Veranders zal deze privacyverklaring wijzigen als dit nodig is. Deze privacyverklaring dateert van 

22 september 2022. 

 

Vragen 

Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens? Neem gerust contact met mij op via 

info@buroveranders.nl of bel naar: 06 15 94 87 90. 
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