
Privacyverklaring Orden Je Leven
Orden Je Leven verwerkt uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier waardoor uw gegevens 
niet in handen kunnen komen van onbevoegden. Ik waardeer uw vertrouwen in mijn bedrijf en voldoe in de 
behandeling van uw persoonsgegevens aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Hieronder leest u hoe ik daar concreet invulling aan geef. 

Contactgegevens
Vestigingsadres: Mauritslaan 55, 6161 HR Geleen
E-mail: info@ordenjeleven.nl
Telefoon: 06-36518120
Website: https://www.ordenjeleven.nl

Persoonsgegevens die Orden Je Leven verwerkt
Orden Je Leven verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u 
deze zelf aan mij verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat ik uw per-
soonsgegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring. Hieronder een over-
zicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- voor- en achternaam
- geslacht
- geboortedatum
- geboorteplaats
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekening (IBAN)
- persoons- en situatiegegevens die verstrekt worden tijdens telefonische, e-mail en persoonlijke contacten, 
die relevant zijn voor de dienstverlening

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Orden Je Leven verwerkt
Orden Je Leven verwerkt in een enkel geval de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- burgerservicenummer (BSN)

Waarom Orden Je Leven uw gegevens nodig heeft
Orden Je Leven verwerkt uw persoonsgegevens om:

- contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
- u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
Orden Je Leven verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld ge-
gevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang gegevens bewaard blijven
Orden Je Leven zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voor-
beeld is dat ik een aantal documenten voor een minimale termijn moet bewaren voor belasting- of adminis-
tratiedoeleinden. In die gevallen zal ik alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om aan mijn wetteli-
jke verplichtingen te voldoen. Na de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar voor bedrijfsadministratie en 2 jaar 
voor persoonsgegevens) zal ik uw gegevens verwijderen.



Delen met anderen
Orden Je Leven verstrekt uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een over-
eenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien een bedrijf in mijn opdracht bij u 
werkzaamheden verricht, sluit ik een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van bev-
eiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Orden Je Leven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot 
inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ordenjeleven.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot 
inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij 
vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming 
van uw privacy. Orden Je Leven zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Orden Je Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate technische en organisa-
torische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoor-
loofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzin-
gen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ordenjeleven.nl.  Bovendien heeft u te allen tijde het 
recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 
AV  Den Haag.

Wijzigingen
Orden Je Leven kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgew-
erkte versie van de Privacyverklaring op haar website te plaatsen. Ik raad u aan de verklaring regelmatig te 
bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop ik uw persoonsgegevens gebruik. De hier ge-
toonde versie is van 20-01-2019.


