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Privacyverklaring MIConsult 

MIConsult, gevestigd aan de Spoorstraat 43, 7051 CH te Varsseveld, is verantwoordelijk voor 
de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten, relaties en zakelijk geïnteresseerden. 
MIConsult hecht waarde aan de bescherming van deze persoonsgegevens. In deze 
privacyverklaring wordt beschreven hoe wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. 

Algemeen 

MIConsult houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt 
in dat:  

 Persoonsgegevens enkel worden verwerkt in overeenstemming met het doel 
waarvoor deze zijn verstrekt.  

 Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot slechts die gegevens die minimaal 
nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt. 

 Toestemming wordt gevraagd indien dat nodig is voor de verwerking van 
persoonsgegevens. 

 Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de 
beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is. 

 Derden geen persoonsgegevens verkrijgen via MIConsult tenzij dit nodig is voor het 
doel waarvoor de gegevens worden verstrekt. 

In onderliggend vervolg van deze privacyverklaring worden de relevante onderdelen nader 
toegelicht. 

Persoonsgegevens 

MIConsult verwerkt persoonsgegevens die aan MIConsult zijn verstrekt doordat 
geïnformeerd wordt naar of gebruikt gemaakt wordt van de diensten van MIConsult. Dit kan 
gaan om mondelinge verstrekking, schriftelijk via email, visitekaartje etc. of digitaal via 
LinkedIn, digitaal visitekaartje of doorsturen contactgegevens via een mobiele telefoon.  

Ook verwerkt MIConsult persoonsgegevens van klanten en leveranciers die aan MIConsult 
zijn verstrekt tgv een overeengekomen opdracht.  

Het betreft: naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres(sen). 

Doel gegevensverwerking 

MIConsult verwerkt deze persoonsgegevens om contact te kunnen zoeken in het kader van 
de uitvoering van haar dienstverlening en/of administratieve doeleinden 

Bewaartermijnen 

MIConsult bewaart de genoemde persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen 
noodzakelijk om het doel van de gegevensverwerking te realiseren danwel op grond van de 
wet is vereist. 
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Derden 

MIConsult verstrekt de genoemde persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening en uitsluitend na toestemming 
van betrokkenen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Een ieder van wie MIConsult persoonsgegevens verwerkt heeft het recht zijn/haar eigen 
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  

Gegevensbescherming 

MIConsult neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Klachten 

Over klachten over de verwerking van persoonsgegevens door MIConsult kan rechtstreeks 
contact worden opgenomen met MIConsult. Indien dit niet leidt tot een bevredigend 
resultaat, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 30 maart 2021 

 

Contactgegevens: 
Miriam Idema 
Spoorstraat 43 
7051 CH Varsseveld 
miriamidema@planet.nl 
+31644682635 


