PRIVACY EN COOKIE VERKLARING
Bomblebee Legal Consultancy (KvK 72993960) hecht waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en legt in
deze Privacy en Cookie verklaring uit welke persoonsgegevens en cookies door Bomblebee worden verwerkt.

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die je verstrekt worden verwerkt bij de afhandeling van een verzoek of opdracht. Dit zijn ook
meteen het doel waarvoor ze verwerkt worden en de grondslag waarop (uitvoering overeenkomst) Bomblebee de
verwerking baseert.
Wanneer Bomblebee derden inschakelt om namens Bomblebee de gegevens te verwerken, dan wordt met die
derden een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen dat deze derden binnen de gegevens instructies
handelt.
Het kan daarnaast voorkomen dat het nodig is om in de uitvoering van een opdracht, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting, persoonsgegevens met derden gedeeld worden. Bomblebee zal echter in geen geval zonder
toestemming de persoonsgegevens delen met derden voor commerciële doeleinden.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, of zolang er een
wettelijke verplichting is om deze te bewaren. Dat kan betekenen dat persoonsgegevens in het kader van
administratieve regelgeving tot 7 jaar na einde uitvoering opdracht bewaard worden.

Cookies
De website van Bomblebee verzamelt en gebruikt enkel functionele cookies.
Een cookie is een klein bestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd. Doordat je browser dit
bestandje opslaat op je computer, herkent de website bij een volgend bezoek. De website kan daarmee steeds
direct op jouw instellingen worden afgestemd en is daarmee prettiger te gebruiken. Deze cookies kun je
verwijderen via de instellingen van je browser.
De website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Algemeen
Deze Privacy en Cookie verklaring kan door Bomblebee gewijzigd worden. De gewijzigde versie wordt op de
website gepubliceerd.
Mocht je een verzoek hebben om persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen, of het gebruik te willen
beperken, of om deze over te dragen, stuur dan een bericht aan maarten@bomblebee.nl. Overige vragen en
klachten kunnen ook aan dit email adres gericht worden.
Mochten we er samen niet uitkomen, dan staat het je altijd vrij om je vraag of klacht te richten aan de Autoriteit
Persoonsgegevens.
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