
 

Privacyreglement  

In het kader van de opdrachten die BeauAvis B.V. ten behoeve van diverse opdrachtgevers uitvoert, 
waarbij persoonsgegevens van derden door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van het 
project aan BeauAvis B.V. ter beschikking worden gesteld, houdt BeauAvis B.V. zich aan de 
navolgende regels ten aanzien van de privacy bescherming. BeauAvis B.V. staat geregistreerd bij het 
College Bescherming Persoonsgegevens en voldoet zodoende aan de meldingsverplichting conform 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 

1. BeauAvis B.V. beschouwt de aan haar door de opdrachtgever verstrekte gegevens over 
derden ten behoeve van de uitvoering van haar projecten als vertrouwelijke 
persoonsgegevens in de zin en betekenis die de Nederlandse Wetgeving daaraan geeft, in 
het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 

2. Alle gegevens die BeauAvis B.V. in het kader van de uitvoering van haar dossiers verkrijgt 
omtrent derden, worden beschouwd als vertrouwelijk en worden behandeld overeenkomstig 
hetgeen in artikel 1) is gesteld. 

 
3. In het bijzonder zal BeauAvis B.V. ervoor zorg dragen dat de onder 1) en 2) genoemde 

informatie niet bekend wordt aan anderen dan de betrokkene zelf, de medewerkers van 
BeauAvis B.V. en de opdrachtgever voor zover de overdracht van de informatie voortvloeit 
uit de rapportageverplichtingen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen. 

 
4. BeauAvis B.V. zal alles doen en niets nalaten de onder 3) genoemde medewerkers te 

verplichten dezelfde geheimhouding na te leven als BeauAvis B.V zich onderwerpt, als 
vermeld in artikel 1) en 2) van dit reglement. De geheimhoudingsplicht voor medewerkers 
van BeauAvis B.V is verankerd in de arbeidsovereenkomsten en 
samenwerkingsovereenkomsten die tussen BeauAvis B.V. en individuele consultants worden 
gesloten. 

 
5. Overzichten en rapportages waarin vertrouwelijke persoonsgegevens dan wel gegevens die 

tot individuele personen te herleiden zijn worden vermeld en die BeauAvis B.V. krachtens 
andere wet- en regelgeving, zoals onder meer fiscale wetgeving en subsidieregelgeving dient 
te bewaren, zullen door BeauAvis B.V op dusdanige wijze worden opgeslagen, dat hetgeen 
onder 1), 2), 3), 4), en 5) van dit reglement is vermeld, onverkort van kracht blijft. 
 

6. Zowel de overzichten en rapportages zoals vermeld onder 7), als de dossiergegevens in het 
digitale systeem, zullen ten minste gedurende 5 jaar na afsluiting traject bewaard blijven.  
 

7. Cliënten hebben het recht een verzoek in te dienen om rapportages in te zien die BeauAvis 
B.V. heeft verstuurd aan opdrachtgever. Dit verzoek moet worden gedaan per post, fax of e-
mail. BeauAvis B.V. is verplicht binnen 14 dagen te reageren op een verzoek tot inzage in 
rapportages. 
 

8. Aan derden zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt, tenzij de cliënt, opdrachtgever 
en BeauAvis B.V. hier schriftelijk toestemming voor geven. 
 

9. Indien er klachten zijn over de privacy kan hierover een melding gemaakt worden op de wijze 
zoals beschreven in het klachtenreglement. 
 

10.Dit reglement is van kracht vanaf 1 november 2009 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd 
en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven. 
 

11.Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door BeauAvis B.V. De wijzigingen in het 
reglement zijn van kracht een maand nadat ze bekend zijn gemaakt aan belanghebbenden. 

Biedt Perspectief !
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