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Privacyverklaring 
RPR doet er alles aan om de privacy van onze relaties te bewaken. In deze 
privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen, 
waarvoor we ze gebruiken, de manier waarop we ze beveiligen en je mogelijke 
keuzes met betrekking tot gegevens die je wel of niet met ons wilt delen. 
Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in 
overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Waarom verzamelen wij je persoonsgegevens? 
Je persoonsgegevens worden door ons opgeslagen en verwerkt voor het 
uitvoeren van onze dienstverlening.  
Meer specifiek verwerken wij je persoonsgegevens voor onder andere: 

• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; 
• Het sturen van een nieuwsbrief en promotiematerialen; 
• Het organiseren van evenementen; 
• Het voldoen aan een wettelijke verplichting; 
• Het voeren van onze administratie. 

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens? 
Wij verzamelen je gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, 
gegevens invult op onze website, reageert op onze nieuwsbrief of op andere 
wijze interesse toont in onze dienstverlening. Dit gebeurt op basis van 
toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang. 
We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op 
publieke locaties waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in 
onze dienstverlening. Geef je aan geen interesse te hebben, dan verzamelen 
wij enkel relevante gegevens van je om je wens niet door ons benaderd te 
worden, te kunnen honoreren. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze 
dienstverlening. Dit zijn onder andere: 

• NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres en andere 
contactgegevens; 

• Werkgever en functie; 
• Interactiegegevens (bijvoorbeeld over gebruik website of informatie die 

wordt ontvangen wanneer je contact opneemt met ons); 
• Curriculum Vitae als je interesse hebt getoond in werken bij RPR; 
• Indien sprake is van een werknemersrelatie: nationaliteit, BSN-nummer, 

ID-bewijs en overige gegevens die gerelateerd zijn aan personeels-, 
salaris- en verzuimregistratie; 
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• Indien sprake is van een zakelijke relatie met een opdrachtgever of 
leverancier slaan wij gegevens op die nodig zijn voor het uitvoeren van 
de overeenkomst of het onderhouden van de relatie. In het algemeen 
betreft dit naam, geslacht, functie, e-mailadres en telefoonnummer. 

Met wie kunnen wij je persoonsgegevens delen? 
RPR zal je persoonsgegevens niet aan derden verkopen of verhuren. Zonder 
jouw uitdrukkelijke toestemming zullen je gegevens niet voor commerciële 
doeleinden aan derden worden verstrekt. 
Alleen op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter 
uitvoering van een overeenkomst kunnen wij zakelijke dienstverleners 
inschakelen waarmee wij verwerkers overeenkomsten hebben afgesloten om 
vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de 
doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn. Het bewaren van 
persoonsgegevens kan nodig zijn om de overeenkomst met u goed uit te 
kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. 

Periodieke nieuwbrief  
RPR biedt een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over 
nieuws op ons vakgebied en over onze dienstverlening. Hierbij gebruiken wij 
ook gegevens van personen die een connectie verzoek via LinkedIn van één 
van onze medewerkers hebben geaccepteerd. Hierbij gaan wij er vanuit dat het 
actief een verbinding willen aangaan met één van de RPR medewerkers uiting 
geeft aan het geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening. Mocht er geen 
interesse zijn in onze nieuwsbrief, dan kan een ieder zich te alle tijden afmelden 
middels een link onderaan elke nieuwsbrief. Voor ‘onbekenden’ geldt dat je e-
mailadres alleen met je expliciete toestemming wordt toegevoegd aan de lijst 
van abonnees. Onder ‘expliciete toestemming’ verstaan wij ofwel een actieve 
reactie op onze vraag (per e-mail) of je de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan wel 
een concrete aanvraag via onze website of op andere wijze. Het 
abonneebestand van onze nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

Inzage, correctie en recht van verzet 
Je hebt het recht tot inzage van alle persoonsgegevens die wij van je bewaren. 
Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons 
schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Het 
verwijderen is slechts mogelijk voor zover RPR nog aan de wettelijke 
verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast kun 
je ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien je niet wilt worden benaderd met 
informatie over onze diensten door dit te melden via info@rpr.nl 
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Beveiliging 
RPR doet er alles aan om je persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen 
onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, 
organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen een 
geautoriseerde heeft toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens 
worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens RPR diensten verlenen 
of opdrachten uitvoeren, zijn wij met hen overeengekomen dat zij de 
persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
Voor het versturen van onze nieuwsbrief werken wij met de diensten van een 
extern bedrijf. Voor de bescherming van je opgeslagen e-mailadressen maken 
zij gebruik van diverse methoden. Ten eerste worden de e-mailadressen 
versleuteld opgeslagen. Daarnaast wordt er voor het ophalen van de data altijd 
gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (SSL) en ook de applicatie zelf 
wordt via SSL beveiligd aangeboden. Tot slot is de database alleen 
benaderbaar vanaf bepaalde IP-adressen.  

Google Analytics 
We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te 
maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen 
hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies 
om gegevens over het websitebezoek bij te houden. 

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy 
bevorderende maatregelen genomen: 

• Google Analytics mag je IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken; 

• De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet. 

LinkedIn 
Op onze website is een knop opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of 
delen op dit sociale netwerk. Deze knop wordt gerealiseerd door code die wordt 
aangeleverd door LinkedIn zelf. Lees de privacyverklaring van LinkedIn (die 
regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met je persoonsgegevens doen, die 
zij met deze code verwerken.  

Gebruik van cookies 
Wij maken op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website 
voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig, klein bestand dat 
met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de 
harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om je 
instellingen en voorkeuren te onthouden. Je kunt deze cookies uitzetten via je 
browser. 
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Vragen 
Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen over onze 
privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op via: info@rpr.nl. 

Wijzigingen 
Wij kunnen om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen en 
wijzigingen aanbrengen in onze privacyverklaring. De meest actuele 
privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van RPR. Deze versie 
is opgesteld in juli 2020. 

 
 


