
RECHT 
OP JE 
DOEL 
AF.

Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming



Gorter Advisie, gevestigd aan De Trompet 1860, 1967 DB Heemskerk, 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
BEDRIJFSNAAM Gorter Advisie

ADRES   De Trompet 1860

  1967 DB Heemskerk

WEBSITE   https://www.gorteradvisie.nl

TELEFOON   +31 (0)6 50555008

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Gorter Advisie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik 

maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hiervoor is toestemming gegeven en/of de

gegevens maken deel uit van de overeenkomst tussen u en Gorter 

Advisie.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken:

ALGEMEEN

Variabele   Doelbinding

» Voornaam   Basisadministratie klantgegevens

» Tussenvoegsel  Basisadministratie klantgegevens

» Achternaam   Basisadministratie klantgegevens

» Adres    Basisadministratie klantgegevens

» Huisnummer  Basisadministratie klantgegevens

» Postcode   Basisadministratie klantgegevens

» Plaats   Basisadministratie klantgegevens

» Telefoon vast   Basisadministratie klantgegevens

» Telefoon mobiel  Basisadministratie klantgegevens

» E-mailadres   Basisadministratie klantgegevens

» Bedrijfsnaam   Financiële basisadministratie

» IBAN nr   Financiële basisadministratie klantgegevens

» KvK inschrijving  Financiële basisadministratie klantgegevens

» BTW Nummer  Financiële basisadministratie klantgegevens

Gorter Advisie // De Trompet 1860 // 1967 DB Heemskerk // www.gorteradvisie.nl // 0251-707532 Versie: 1.1  [09  apri 2021]



KLANTSPECIFIEK HOSTING

Variabele   Doelbinding

» Wachtwoord   Afschermen van persoonlijke diensten

» IP-adres   Hulp of afstand / Beveiligen brute force

» Datum laatste inlog  Hulp of afstand / Beveiligen brute force

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Gorter Advisie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

• Afhandeling betaling

• Verzenden nieuwsbrief en/of reclame

• Telefonisch of e-mail contact

• Informeren over wijzigingen van diensten en producten

• (Af)leveren van goederen en diensten

• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals de 

Belastingwet

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Gorter Advisie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen 

geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben 

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van Gorter Advisie) tussen zit.

Gorter Advisie gebruikt de volgende computerprogramma’s of 

-systemen:

• Online boekhoudprogramma

• Cloudplatform voor (versleutelde) bestandsopslag

• Controlpanels van onze partners voor Domeinnaamregistraties / 

(VPS) hosting

• Controlpanel van onze partner voor het verzenden van 

(transactional) mails en het op spam filteren van inkomende mail

• Controlpanels van onze leveranciers

• Apple iCloud voor administratie contactpersonen

• Cloudflare CDN voor distributie van de website
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HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Gorter Advisie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld. Dit geldt in ieder geval voor de periode dat u goederen en/

of diensten afneemt, tot maximaal 2 jaar na afronding van de

laatste werkzaamheden, diensten of geleverde producten. 

Indien het wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens 

langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaar-/

administratieplicht, dan zullen wij de betreffende wettelijke 

bewaartermijn hanteren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Gorter Advisie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt 

deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten

wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gorter Advisie 

blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Gorter Advisie gebruikt alleen technische/functionele cookies en 

analytische cookies. We gebruiken analytische cookies van Google 

Analytics om het surfgedrag op onze website anoniem te analyseren. 

Deze meetgegevens worden door Google geanonimiseerd en niet

gedeeld met andere Google partners en hebben een bewaartermijn 

van 14 maanden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het 

eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 

tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk 

voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 

bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 

internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de

instellingen van uw browser verwijderen.
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GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren 

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele 

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gorter

Advisie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand 

naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 

gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot 

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 

persoonsgegevens sturen naar michael@gorteradvisie.nl. Om er zeker 

van te zijn dat het verzoek tot inzage door u 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 uw

privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 

op uw verzoek. Gorter Advisie wil u er tevens 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-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Gorter Advisie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact 

op met onze klantenservice of via info@gorteradvisie.nl
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CONTACT

Doelgericht reclamebureau,
met de focus op online én offline marketing

Gorter Advisie   

De Trompet 1860   www.gorteradvisie.nl    0251 - 707 532

1967 DB Heemskerk  info@gorteradvisie.nl    06 - 50 555 008

  


