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Privacy Statement 
Ahuis Organisatieontwikkeling 

 
 

In het aangaan van betekenisvolle werkrelaties vinden we het van groot belang dat je weet 
dat we zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens omgaan. In dit privacy 
statement delen we graag hoe we dit doen en welke rechten jij hebt als verstrekker van je 
gegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens is Ahuis Organisatieontwikkeling 
gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 
 
Persoonsgegevens opslaan, bewaren en beveiligen 
We verwerken persoonlijke gegevens wanneer je deze zelf aan ons hebt verstrekt in het 
kader van onze samenwerking. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we 
opslaan in ons relatiebestand: 

• Voorletters/voornaam en achternaam; 
• Organisatienaam en -adres; 
• Mailadres; 
• Telefoonnummer; 
• Factuurgegevens; 
• Waar nodig: foto’s, beeldmateriaal en casuïstiek.  

Wij slaan geen bijzondere persoonsgegevens op. 
De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt 
ingetrokken door de verstrekker. 
Onze computers zijn met passen en doelmatige technische maatregelen beveiligd. 
 
Persoonsgevens delen 
Indien het noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang 
zoals redelijke bedrijfsuitoefening, delen we relevante onderdelen van jouw gegevens: met: 

• Met onze bank, voor de verwerking van betalingen; 
• Met onze administrateur, voor inzage in facturen; 
• Met andere partijen als jij ons hierom vraagt en hiervoor jouw expliciete 

toestemming geeft; 
• Op onze website (bijvoorbeeld foto’s) als wij jou hierom vragen en jij hiervoor 

expliciete toestemming geeft. 
Jouw gegevens worden nooit verkocht aan derden 
 
Rechten van betrokkenen 
Je kunt ons altijd verzoeken inzage te geven in de over jou verzamelde persoonsgegevens. 
Ook kun je ons vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. De AVG geeft daarnaast 
jou het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je het niet 
eens bent met hoe we met jouw gegevens omgaan. 
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Contact 
Indien je vragen of opmerkingen hebt over het bovenstaande, kun je contact opnemen met 
Ina Ahuis (ina@ahuis.com, 06-51211295). 
 
Bedrijfsgegevens 
Ahuis Organisatieontwikkeling 
Schoolstraat 4 
9451BG Rolde 
KvK 04074510 
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