
 
 
 

Privacyverklaring 

Versiedatum: 1 oktober 2018 

 
Dit is de privacyverklaring Brentano. Hierin staat onder andere welke gegevens wij van u verzamelen 
en wanneer en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook vindt u informatie over de bewaarter-
mijn van de verzamelde persoonsgegevens en uw rechten. Persoonsgegevens zijn gegevens die te 
herleiden zijn naar individuele personen, zoals een naam of e-mailadres. 
 
Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens? 
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze 
website om aan te geven dat u via het contactformulier een vraag wilt stellen of u zich via onze  
website wilt opgeven voor ontvangst onze nieuwsbrief.  
 
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het beantwoorden van uw vraag via het  
contactformulier of verzending van de nieuwsbrief.  
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u? 
De persoonsgegevens die wij verwerken voor het contactformulier zijn uw naam en emailadres.  
De gegevens in het contactformulier worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het 
beantwoorden van uw vraag.    
 
Bewaartermijn persoonsgegevens 

De gegevens die u achterlaat worden alleen gebruikt voor de beoogde doeleinden en verwijderd 
na afhandeling van uw vraag. 
 
Rechten 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, verwijdering of overdracht 
van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen het  
verwerken van uw gegevens. 
Als u wilt weten welke persoonsgegevens Brentano van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk  
inzageverzoek doen. Brentano behandelt uw verzoek binnen vier weken. Blijkt dat uw gegevens on-
juist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te 
laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan  
privacy@brentano.nl Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop Brentano omgaat met uw  
persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 
Cookies  
Brentano verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals aantal 
bezoekers, duur van het bezoek, bezoek aan specifieke pagina's etc. Deze gegevens worden 
uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren voor de bezoekers. Deze informatie is niet 
herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website. Om deze gegevens te verzamelen 
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat op 
de harde schijf van de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen 
persoonsgegevens.  

 
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Brentano.   
Door de website Brentano te gebruiken, stemt u in met het hierboven omschreven beleid. 

 
Voor meer informatie over bescherming persoonsgegevens zie  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl    
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