
Privacyverklaring 

Avé Begeleiding hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonlijke 
gegevens en deze beschermen. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 Basisgegevens en contactgegevens zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, 
postadres en telefoonnummer; 

 Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en 
achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en 
alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens; 

 Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij 
kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals 
hierna worden vermeld. 

 Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. 
Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons 
uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw 
persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van wederpartijen, het 
Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen. 

Waarom we uw gegevens nodig hebben 

Avé begeleiding heeft uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Wij verwerken de 
gegevens voor de volgende doeleinden: 

 Om u als relatie te accepteren, te informeren, maar ook om producten en diensten aan te 
kunnen bieden;  

 Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 

 Voor het behandelen van uw sollicitatie.  

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische 
grondslagen: 

 De uitvoering van een overeenkomst; 

 Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 

 Gerechtvaardigd belang; 

 Uw toestemming. 

Hoe lang bewaren wij gegevens 

Avé Begeleiding zal uw gegevens uitsluitend gebruiken om optimaal uitvoering te kunnen geven 
aan onze dienstverlening, omdat wij dat verplicht zijn op basis van de wet, of omdat wij daarbij 
rechtmatige belangen hebben. De gegevens worden niet langer bewaard dan voor het doel van 
het gebruik noodzakelijk is of wettelijk verplicht is. 

Uw rechten 

U heeft het recht om Avé Begeleiding te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens 
en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of 
uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. 
Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Avé Begeleiding 
B.V., Frisselsteinstraat 5-010, 5461 AD Veghel, of per email aan info@ave-begeleiding.nl. 

 



Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

De veiligheid van uw persoonsgegevens 

Avé Begeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij hebben passende 
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen 
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Cookies 

Deze website gebruikt cookies om bepaalde informatie op uw computer te plaatsen. Cookies zijn 
kleine deeltjes informatie die door een server naar de browser gestuurd worden. Bij het bezoeken 
van een website worden deze deeltjes opgeslagen en deze informatie wordt bij een volgend 
bezoek aan de website weer naar de server teruggestuurd. Door het gebruik van cookies wordt 
op een eenvoudige manier informatie van de internetgebruiker bijgehouden. 
Avé Begeleiding gebruikt gegevens over bezoekers van de website nimmer om aanbiedingen van 
producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Avé Begeleiding stelt 
gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking. 
Avé Begeleiding registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld 
godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, 
politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging. 

Websitebezoek 

Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in 
zogenaamde logfiles op de server bij onze hostingprovider bijgehouden. Deze gegevens worden 
uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan 
niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden 
deze gegevens dus niet tot uw persoon. 

Over Google Analytics 

Avé Begeleiding kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie 
over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te 
houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-
exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en 
internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe 
wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 
Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. (U kunt 
het gebruik van cookies weigeren zoals hieronder staat aangegeven bij 'Browserinstellingen'). 

Welke cookies worden geplaatst: 

Google Analytics plaatst de volgende cookies: 
__utma (verloopt na 2 jaar) 
__utmb (verloopt na 30 minuten) 
__utmc (verloopt nadat u de browser of computer heeft afgesloten) 
__utmz (verloopt na 6 maanden) 

Browserinstellingen 

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt 
cookies weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als 
u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van websites niet beschikbaar zijn. Op 
de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de 
cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen: 
Internet Explorer (Microsoft) 
Firefox (Mozilla) 

https://privacy.microsoft.com/nl-NL/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences


Safari (Apple) 
Google Chrome (Google) 

Wijziging van Privacyverklaring 

Avé Begeleiding behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
Privacyverklaring. Avé Begeleiding adviseert u regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken om 
vast te kunnen stellen dat er veranderingen zijn doorgevoerd. De hier getoonde versie is van 24 
mei 2018. 

Vragen 

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Avé Begeleiding, dan kunt u deze 
richten aan Avé Begeleiding, Frisselsteinstraat 5-010, 
5461 AD  VEGHEL of info@ave-begeleiding.nl. 

 

http://support.apple.com/kb/PH17191
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
mailto:info@ave-begeleiding.nl

