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Privacyverklaring Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie  
 
 
Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie, gevestigd Alphons Sieberspad 16, 6532 AG  te 
Nijmegen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring.  
 
In het kort 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de offline en online dienstverlening van 
Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie, die persoonsgegevens van u verwerkt:  
• omdat u een overeenkomst sluit met Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie, en/of  
• omdat u de website www.adviseursincultuurhistorie.nl bezoekt, en/of  
• omdat u zelf persoonsgegevens verstrekt aan Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie, en/of  
• vanwege de wettelijke verplichting voor de belastingaangifte.  
Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens. Bovendien neemt Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie geen besluiten 
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van 
geautomatiseerde verwerkingen door computerprogramma's of -systemen zonder dat daar 
een mens tussen zit.  
 
offline dienstverlening 
Wanneer u een overeenkomst van dienstverlening sluit met Van Meijel - Adviseurs in 
Cultuurhistorie dan worden onderling uitsluitend de volgende persoonsgegevens uitgewisseld: 
voornaam, achternaam en/of bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer, postadres en 
bankrekeningnummer. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst, namelijk: het onderhouden van contact, het informeren over en afleveren van 
diensten alsmede de afhandeling van betalingen. De betreffende persoonsgegevens worden 
bewaard zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verkregen cq. zolang de 
wettelijke bewaarplicht voorschrijft.  
 
online dienstverlening 
• Wanneer u Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie een e-mail stuurt in het kader van onze 

dienstverlening dan wordt dat bericht – inclusief eventueel daarin vermelde 
persoonsgegevens - opgenomen in het digitale e-mail archief en bewaard zolang de 
wettelijke bewaarplicht voorschrijft.  

• Voor het verzenden van de digitale nieuwsbrief verzamelt Van Meijel - Adviseurs in 
Cultuurhistorie uitsluitend de volgende persoonsgegevens van u: voornaam, achternaam, 
bedrijfsnaam en emailadres. Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie verzamelt deze 
persoonsgegevens op grond van een commercieel belang, bewaart deze gegevens zolang 
u aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen en verstrekt deze gegevens in geen geval 
aan derden. U kunt zich te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke nieuwsbrief. 
Voor het versturen van de digitale nieuwsbrief maakt Van Meijel - Adviseurs in 
Cultuurhistorie gebruik van de diensten van Mailchimp.  
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• Om de website www.adviseursincultuurhistorie.nl te optimaliseren maakt Van Meijel - 

Adviseurs in Cultuurhistorie gebruik van diensten van Google Analytics, een webanalyse-
service Google Inc. die websitebezoek meet. Deze gegevens worden 24 maanden bewaard.  
Op de pagina ‘Bureau’ van genoemde website treft u een aantal links aan naar websites 
van bureaus met wie Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie samenwerkt. Hoewel deze 
websites met zorg zijn geselecteerd, kan Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie geen 
verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die 
bureaus. Lees hiervoor de privacyverklaring op de betreffende website. 

 
Inzien, aanvullen, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens 
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie van u 
heeft opgeslagen in te zien en te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen. Een verzoek tot 
inzage, aanvulling, correctie of verwijdering kunt u sturen naar 
vanmeijel@adviseursincultuurhistorie.nl, en zal – na bevestiging van uw identiteit - zo snel 
mogelijk worden behandeld. Bovendien wil Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie u er op 
wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, 
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  
Bij Google Analytics is ‘gegevens delen’ uitgezet en wordt geen gebruik gemaakt van andere 
Google-diensten in combinatie met Google Analytics.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op via: vanmeijel@adviseursincultuurhistorie.nl 
 
Contactgegevens 
Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze privacyverklaring, dan is 
Van Meijel - Adviseurs in Cultuurhistorie te bereiken via de volgende contactgegevens:  
 
Alphons Sieberspad 16 
6532 AG  NIJMEGEN 
+31 (0) 6 539 39 806 
vanmeijel@adviseursincultuurhistorie.nl 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld door Leon van Meijel, die zich het recht voorbehoud om 
hierin wijzigingen aan te brengen. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring.  
 
Leon van Meijel, Nijmegen d.d. 23 mei 2018 


