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PRIVACY BELEID PUTMANS NEXT LEVEL 

 
Putmans Next Level (hierna te noemen: PNL) vindt het belangrijk om de privacy van de bezoekers van de 
website en de gegevensverwerking in het kader van de dienstverlening te waarborgen. Daarom zorgen we 
ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt. 
 
We nemen hiervoor het volgende in acht bij het verwerken van persoonlijke gegevens: 
1. De data wordt verzameld en opgeslagen voor onder andere de volgende doelen:  

a. de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de opdracht; 
b. klantenservice; 
c. contact na aflopen van de overeenkomst in verband met nieuwe diensten, actuele wettelijke 

veranderingen et cetera; 
d. wettelijke grondslagen. 

2. De gegevens die we verzamelen worden alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt. 
3. Persoonlijke gegevens worden verwijderd als wij deze niet meer nodig hebben. 
4. We zorgen dat de data voldoende wordt beschermd. 
 
In dit privacy beleid beschrijven we daarom welke gegevens we verzamelen en hoe deze worden gebruikt. 
  
HET VERZAMELEN VAN  PERSOONSGEGEVENS 
 
Wanneer je gebruikt maakt van onze dienstverlening, vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken 
in het kader van de opdracht. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en/of te 
kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van jouw 
onderneming, werknemers, relaties et cetera. Gezien de aard van onze dienstverlening kan het gaan om 
zowel gewone, strafrechtelijke als bijzondere persoonsgegevens. 
 
De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde server van PNL. PNL bewaart jouw persoonsgegevens 
niet langer dan nodig is om de doelen (zoals hierboven beschreven) te realiseren waarvoor jouw gegevens 
worden verzameld. Wil je niet dat de gegevens na de overeenkomst nog worden gebruikt voor doel c? Laat 
dit dan aan ons weten, dan verwijderen we de gegevens op jouw verzoek. 
 
Cookies  
PNL gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw 
gebruiksgemak. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Tevens kunnen wij onze website 
hiermee optimaliseren. 
 
Doelen 
PNL verwerkt geen informatie voor andere doelen dan de doelen die worden beschreven in dit privacy 
beleid. Tenzij we van tevoren hiervoor jouw toestemming hebben verkregen.  
 
Grondslag voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens 
We verzamelen en gebruiken je persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:  
1. uitvoering van de overeenkomst; 
2. rechtmatige belang (klantenservice en informatieverstrekking); 
3. toestemming (bijvoorbeeld informatie aanvragen via de website); 
4. wettelijke verplichtingen. 
 
Bewaartermijnen 
We bewaren de persoonsgegevens zolang als het nodig is voor het uitvoeren van de opdracht (het doel) 
waarvoor deze verzameld zijn en om te voldoen aan regelgevende eisen. Indien dit niet langer nodig is, dan 
worden de gegevens verwijderd uit het systeem. Omdat we ook gegevens bewaren die van invloed kunnen 
zijn op een eventuele gerechtelijke procedure bewaren de gegevens minimaal 10 jaar. In geval van stuiting 
verlengen wij deze termijn steeds met 5 jaar.  
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Rechten met betrekking tot de persoonsgegevens 
Betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, de 
toestemming voor de verwerking in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens 
door PNL en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wat inhoudt dat jij bij ons het verzoek kunt indienen 
om de persoonsgegevens die wij voor jouw onderneming opgeslagen hebben aan jou te verstrekken.  
 
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht of intrekking van de verwerking van de 
persoonsgegevens kan worden gestuurd naar info@putmansnextlevel.nl ter attentie van Marlieke Putmans.  
Het is ook mogelijk dat de betrokkene bij jou een verzoek indient, je kunt dit verzoek dan naar ons 
doorsturen. Zorg ervoor dat je dit zo snel mogelijk doet zodat wij binnen de gestelde termijn kunnen 
reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door de betrokkene is gedaan vragen wij u een kopie van 
uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene. Wij reageren zo snel mogelijk, maar hoogstens 
binnen vier weken, op uw verzoek.  
 
Wanneer PNL voornemens is de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat 
waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt PNL de betrokkene vóór die verdere verwerking 
informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie. 
 
Wijzigingen 
Dit privacy beleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van de website en de 
dienstverlening en opslagmogelijkheden op dat moment. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen 
kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy beleid. Het is daarom aan te raden om regelmatig ons privacy 
beleid op de website te raadplegen.  
 
Website 
Door de informatie en de dienstverlening via onze organisatie en op onze website te gebruiken, ga je 
akkoord met ons privacy beleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. Putmans Next Level 
respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en afnemers van de diensten en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  
 
Nieuwsbrief 
Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, kun je ook toestemming geven voor het ontvangen van 
de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vind je informatie over ons bedrijf en actuele ontwikkelingen op het 
gebied van HR. Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om 
je af te melden. 
 
Vragen of klachten 
Als je meer informatie wilt ontvangen of vragen hebt over ons privacy beleid, kun je contact opnemen via 
info@putmansnextlevel.nl. Mocht je een klacht hebben dan horen wij dat graag, zodat wij hier naar kunnen 
handelen. PNL wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link. 
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