
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

Frank Business Consulting staat voor een openhartige werkwijze en streeft daarom naar een 

nette manier om met uw privacy om te gaan. Daarbij hoort ook deze privacyverklaring. 

1. Persoonsgegevens  

Frank Business Consulting verwerkt zakelijke 

contactgegevens van ondernemers, zoals naam, 

bedrijf, adres, E-mail adres en telefoonnummer, die 

zij ons verstrekt zijn middels een contactformulier op 

de website, visitekaartjes of publicatie (website of 

LinkedIn). Verder verwerken wij voorkeuren voor het 

wel of niet willen ontvangen van bepaalde informatie. 

 

In principe verwerken wij zakelijke gegevens en geen 

persoonsgegevens, tenzij ondernemers zelf voorkeur 

geven aan registratie van hun niet zakelijke 

telefoonnummer of E-mail adres. 

 

Tijdens gesprekken maken we gespreksnotities, die 

relevant zijn voor het maken van een aanbieding of 

voor de uitvoering van een overeenkomst. Gezien de 

aard van het werk betreft dit regelmatig bijzondere 

persoonsgegevens. 

2. Waarom we uw gegevens nodig hebben  

Frank Business Consulting verwerkt deze gegevens 

om contact met op te kunnen nemen, om gesprekken 

op locatie te hebben volgens afspraak, om een 

aanbieding te sturen en om uitvoering te geven aan 

een gesloten overeenkomst. 

3. Hoe lang bewaren wij uw gegevens  

Frank Business Consulting bewaart 

persoonsgegevens niet langer dan nodig om de 

doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden 

verzameld. Indien er geen overeenkomst tot stand 

komt, worden persoonsgegevens maximaal twee jaar 

bewaard. 

4. Website  

Van onze website verzamelen wij geanonimiseerde 

gegevens via Google Analytics voor het verbeteren 

van onze website. Voor het gebruik van gegevens zijn 

de nodige cookies verwerkt in de website. 

 

We gebruiken geen Facebook pixels of andere 

tracking methodes. 

5. Delen met anderen  

Frank Business Consulting verstrekt alleen 

persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is 

voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te 

voldoen aan wettelijke verplichtingen.  

6. 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@frankconsulting.nl. 

7. Beveiliging  

Frank Business Consulting neemt de bescherming 

van gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website 

maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat 

om te borgen dat persoonsgegevens niet in 

verkeerde handen vallen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik, of 

indien u meer informatie wenst over de beveiliging 

van door Frank Business Consulting verzamelde 

persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via 

info@frankconsulting.nl. 
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