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Privacy- en cookie verklaring  
INTERMEDIATE Interim Professionals B.V. 
Februari 2021 

Uw privacy is voor INTERMEDIATE Interim Professionals B.V. (verder: “INTERMEDIATE”) 
van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over 
privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit 
betekent dat wij: 

• Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens 
verwerken, via deze privacyverklaring; 

• Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die 
nodig zijn voor onze doeleinden; 

• Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, 
mocht toestemming verplicht zijn; 

• Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te 
beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die 
persoonsgegevens voor ons verwerken; 

• Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van 
uw bij ons verwerkte persoonsgegevens. 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze 
privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website van INTERMEDIATE allemaal doen 
met informatie die we over u te weten komen. 

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met 
ons via de contactgegevens onderaan dit document. 

Contact 

Heeft contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier of social 
media, dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen 
reageren op uw bericht aan ons. Wij bewaren deze informatie maximaal 5 jaar, om 
bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat 
over is gegaan en hoe u toen reageerde. Het is ons gerechtvaardigd belang om dat te 
weten, zodat we u beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen. 

Offertes 

Vraagt u bij ons een offerte aan, dan verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om 
een gerichte offerte te kunnen sturen. We bewaren offertes 8 jaar. Het is namelijk onze 
wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is 
gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of u eerder bij ons 
al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was. 
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Overeenkomst 

Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms uw gegevens nodig om 
de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. 
Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de 
verjaringstermijn niet is verstreken. 

Dossiers 

In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van 
personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een 
wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn 
voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor 
het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een 
gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een 
onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn. 

Facturatie 

Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw bedrijfsnaam, naam en e-
mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen 
versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en 
wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar. 

Gerechtvaardigd belang 

In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om 
gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen 
bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de 
persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We 
zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze 
gerechtvaardigde belangen te waarborgen. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om onze diensten te leveren, zoals website 
hosting, Wordpress, CRM systeem, filesysteem, boekhouder, bank, mailservers, geven wij 
uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve 
als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van 
een misdrijf).  

Statistieken 

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. In onze website zijn social 
media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw 
persoonsgegevens.  
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Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn 
kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te 
vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. 

U kunt via uw browserinstellingen het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige 
functionaliteiten van onze website werken dan niet goed meer. 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het 
gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via de 
website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Wij staan Google toe 
de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij 
laten Google de IP-adressen niet anonimiseren. 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij hebben daarom 
passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze 
maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een 
andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze 
website publiceren. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe 
versies zijn. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen 
ook direct met jou communiceren.  

Uw rechten 

We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op 
de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact met ons op. Zie de 
contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 

• Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
• Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
• Het laten corrigeren van fouten; 
• Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
• Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij; 
• Intrekken van toestemming; 
• Een bepaalde verwerking beperken; 
• Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen 
gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
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Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter 
worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van 
betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u 
daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Klacht indienen 

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail 
sturen naar info@intermediate.pro. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit 
verder met u. 

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in 
te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 

INTERMEDIATE Interim Professionals B.V. 
Mercuriusstraat 45 
2024TL Haarlem 
E-mailadres: info@intermediate.pro 
Telefoon: +31 (0) 611 662 797 

KvK nummer: 78412374 


