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Privacyverklaring Van der Maesen|Koch HRM-advies 

 
Via de dienst www.t-station.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 

Van der Maesen|Koch HRM-advies acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot 

belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. 
Dat betekent onder andere dat wij: 

- duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 
deze privacyverklaring; 

- onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor legitieme doeleinden; 

- u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 
gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

- passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook 
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

- uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 
corrigeren of te verwijderen. 

 
Van der Maesen|Koch HRM-advies is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze 

privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12-10-2015. 

Gebruik van persoonsgegevens 
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk 

is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.  

Wij gebruiken (optioneel) de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

- NAW gegevens, telefoonnummer, factuuradres, emailadres, geslacht, geboortedatum  

Toegang portaal 
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, 

opgeven en wijzigen. 

http://www.t-station.nl/
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Reclame 
Wij kunnen u, naast de informatie op onze websites, per e-mail op de hoogte brengen van onze nieuwe 

producten en diensten. 

Contactformulier en nieuwsbrief 
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij onze relaties en andere geïnteresseerden willen informeren 

over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u 

ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is 

voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Publicatie 
Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

Verstrekking aan derden 
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.  

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.  

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. Een aantal van die maatregelen noemen we hier in het bijzonder:  

T-station maakt gebruik van een systeem van rollen en rechten, waardoor personen alleen toegang 
krijgen tot informatie en functionaliteiten waar ze vanuit hun rol recht op hebben. Voor het inloggen 
heeft de gebruiker een loginnaam, wachtwoord en organisatiecode nodig. Het wachtwoord wordt 
versleuteld ( ) in de online database opgeslagen en kan dus door niemand worden 'hash' met 'salt'
opgevraagd. T-station biedt de mogelijkheid om van een gebruiker persoonsgegevens op te slaan zoals 
naam en geboortedatum, maar invoer van die persoonsgegevens is optioneel en dus niet verplicht voor 
het gebruik van T-station. Direct gebruik van T-station loopt via een secure verbinding (Secure Sockets 
Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u 
persoonsgegevens invoert. Datzelfde geldt voor indirect gebruik van de applicatie via webservices. 

Websites van derden 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze 

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige 

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te 

lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 
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Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient 

aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de 

hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw 

persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens: 

Van der Maesen | Koch HRM-advies 

Zijlweg 31 

2013 DB Haarlem 

023-5321335 

info@vandermaesenkoch.nl 

 

 

 

 

mailto:info@vandermaesenkoch.nl

