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In het kader van onze dienstverlening verwerken wij, Partners+Pröpper B.V., 
Partners+Pröpper Noordwijk B.V. en Partners+Pröpper Holding B.V., 
persoonsgegevens. 
 
Wij hechten er groot belang aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig en conform de 
wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement 
informeren wij u voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij van u ontvangen 
verwerken en informeren wij u graag omtrent uw rechten met betrekking tot deze 
verwerking. 
 

Waarom 
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van: 

 de dienstverlening door de genoemde vennootschappen en de uitvoering van 
overeenkomsten; 

 het u kunnen contacteren en informeren indien u onder andere via onze websites 
hierom heeft verzocht, dan wel u te informeren over relevante diensten; 

 marketing activiteiten, zoals (online) nieuwsupdates en andere 
marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn of waarop u geabonneerd 
bent; 

 het genereren van statistieken betreffende het gebruik van de websites en/of om 
de websites te analyseren en te verbeteren. 

 verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en werkzaamheden; 

 het verrichten van onze eigen bedrijfsvoering, bestaande onder andere uit 
beleidsontwikkeling en doelmatig management; 

 het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 
 

Welke 
Zo verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 

 personalia/identificatiegegevens bij het aangaan van de dienstverlening: naam, 
geslacht, adres en woonplaats, functie, telefoonnummer, e-mailadres, bsn-
nummer, geboortedatum, burgerlijke staat, kopie ID, bankrekeningnummer. 

 gegevens betreffende uw bezoek aan onze websites; inclusief e-mailadres, naam, 
functie en organisatie indien u deze vrijwillig op de websites verstrekt voor de 
nieuwsbrief of het downloaden van informatie.  

 gegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie. 
 
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

 de uitvoering van de overeenkomst c.q. dienstverlening; 

 uw toestemming; 

 het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 gerechtvaardigd belang. 
 



 

 

Delen van informatie 
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden 
uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat 
daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals 
regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen; 

 derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke 
verplichtingen te voldoen; 

 externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor 
de in dit Privacyreglement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, dan wel 
andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden. 

 
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de 
naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. 
 
Door ons worden geen persoonsgegevens doorgegeven naar landen buiten de EU/EER.  
 

Veiligheid/vertrouwelijkheid 
Wij treffen conform de geldende privacywetgeving passende technische en 
organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle 
persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. 
geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacyreglement en de 
toepasselijke wetgeving. 
 

Bewaartermijnen 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke 
doel(en) waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn indien geldende 
wettelijke voorschriften dit vereisen. 
 

Wijzigingen Privacyreglement 
Wij kunnen ons Privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie 
publiceren op onze websites. Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze pagina te 
bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. 
 

Uw rechten 
Op grond van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht op: 

 inzage in uw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van uw 
persoonsgegevens; 

 intrekken van toestemming; 

 maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van uw 
persoonsgegevens; 

 het overdragen van uw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of 
bedrijf. 

 
  



 

 

Ieder van bovenstaande verzoeken/bezwaren dient te worden vergezeld van een kopie 
van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder 
vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 
maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de 
complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien 
nodig met 2 maanden worden verlengd. 
 

Websites  
Totdat u op de websites het gebruik van cookies en andere tracking systems 
accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw 
computer, mobiele telefoon of tablet. 
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende 
gebruikersvoorwaarden. 
 
De huidige op de websites beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die 
van toepassing is zolang u de websites bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige 
versie vervangt. 
 

Content van de websites 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, 
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden 
om de websites te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op 
deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. 
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het 
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten 
strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig 
inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien 
van rechtsvervolging. 
 

Beheer van de websites 

Voor het goede beheer van de websites kan de beheerder op ieder moment: 

 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of 
beperken tot de gehele of een gedeelte van de websites; 

 alle informatie verwijderen die het functioneren van de websites kan verstoren of 
in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-
etiquette; 

 de websites tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen 
voeren. 

 

Cookies 

Wij maken gebruik van cookies op onze websites. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij bezoek aan onze websites geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. 
Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze websites als bezoeker kan 
worden herkend. Het is dan mogelijk om onze websites speciaal op jou in te stellen en 
het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze websites bezoekt, verschijnt er een 
banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van 
onze websites accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een 
periode van dertien maanden. 
 



 

 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze websites: 

 Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- 
en inloginformatie. 

 Analytische cookies (zoals Google Analytics): om inzage te krijgen in het bezoek 
aan onze websites op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire 
pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en 
informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze 
websites. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het 
bezoek plaatsvindt. 

 
Wanneer u onze websites bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke 
en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.  
 
Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor 
elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-
post/cookies#faq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij verzoeken u om ter uitvoering van uw rechten zoals in het voorgaande aangegeven, 
dan wel indien u vragen heeft met betrekking tot dit Privacyreglement, contact met ons 
op te nemen via e-mailadres info@partnersenpropper.nl of via telefoonnummer  
073-6587080 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq
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