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PRIVACY VERKLARING 
 
Algemeen 

 
Dit is de Privacy Verklaring van OD205 B.V. (OD205) gevestigd in Rotterdam. Deze Privacy Verklaring 
omschrijft onder meer welke persoonsgegevens OD205 verwerkt, voor welke doeleinden OD205 deze 
persoonsgegevens gebruikt en hoe u met OD205 contact kan opnemen met vragen over de 
verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens 
 
OD205 verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u: 

 klant of opdrachtgever bent van OD205 en dus een overeenkomst met OD205 heeft gesloten; 

 met OD205 contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens aan OD205 verstrekt; 

 de website(s) van OD205 bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat. 
 
Het staat u vrij te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan OD205 te 
verstrekken. Indien u daartoe besluit kan OD205 niet aan uw verzoek voldoen en zal OD205 geen 
overeenkomst met u sluiten. 
 
Persoonsgegevens 
 
OD205 verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u: 

 NAW-gegevens 

 telefoonnummer en e-mailadres. 
 
Deze persoonsgegevens ontvangt OD205 van u. OD205 maakt geen gebruik van profiling. 
 
Doelen 
 
OD205 verwerkt uw persoonsgegevens (mogelijk) voor de volgende doelen: 

 het (mogelijk) aangaan van een overeenkomst met u; 

 het onderhouden van een overeenkomst met u; 

 het onderhouden van ons relatiebestand; 

 marketingdoeleinden; 

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
 

Grondslagen 
 
OD205 verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen: 

 uw toestemming; u heeft het recht uw gegeven toestemming op elk moment in te trekken; 

 de uitvoering van een overeenkomst met u; voor het aangaan en uitvoeren van onze 
overeenkomst met u is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verwerken; 

 het nakomen van een wettelijke verplichting; 

 ons gerechtvaardigd belang; wij hebben een gerechtvaardigd belang uw persoonsgegevens te 
verwerken, waaronder een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. 

 
Bewaren van uw persoonsgegevens 
 
OD205 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in elk geval gedurende de 
looptijd van onze overeenkomst met u. Na afloop van de overeenkomst met u bewaart OD205 uw 
persoonsgegevens nog gedurende een periode van maximaal 7 jaar. 
 
 
Vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens 
 
U kunt contact met OD205 opnemen voor de volgende zaken: 

 inzage in de persoonsgegevens die OD205 van u verwerkt; 

 aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die OD205 van u verwerkt; 

 wissen van de persoonsgegevens die OD205 van u verwerkt; 
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 beperking van verwerking van uw persoonsgegevens; 

 overdracht van de persoonsgegevens die OD205 van u verwerkt, aan u of aan een derde; 

 bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Zie voor de contactgegevens van OD205 hieronder. OD205 streeft ernaar uw verzoek zo snel mogelijk 
af te handelen. OD205 brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van verzoeken, tenzij een 
verzoek onredelijk is. OD205 is niet in alle gevallen gehouden aan uw verzoek te voldoen. In dat geval 
zal OD205 dat duidelijk toelichten. 
 
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden 
 
OD205 verstrekt uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden, maar alleen indien: 

 u daarvoor uw toestemming heeft gegeven; 

 OD205 daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving en/of een gerechtelijke uitspraak; 

 de verstrekking van uw persoonsgegevens ten dienste staat aan de doelen van de verwerking 
van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze Privacy Verklaring. 

 
OD205 kan uw persoonsgegevens in elk geval (mogelijk) doorgeven aan: 

 partijen aan wie OD205 (een deel van) de administratieve werkzaamheden uitbesteedt; 

 accountants of administrateurs; 

 ICT-dienstverleners; 

 marketing-dienstverleners; 

 advocaten en adviseurs; 

 rechtsopvolgers van OD205; 

 gerechtelijke instanties. 
 

Indien mogelijk maakt OD205 met die derden schriftelijke afspraken over de verwerking van uw 
persoonsgegevens.  
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
 
OD205 treft steeds adequate organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens 
zo goed mogelijk te beveiligen. 
 
Contact met OD205 
 
OD205     telefoon:  010 303 12 77 
Schiehavenkade 158 - 160  e-mail:   mail@od205.nl 
3024 EZ Rotterdam   website: www.od205.nl 
 
Functionaris voor Gegevensbescherming van OD205 
 
OD205 heeft advocaat mr. J.G.M. Zondag in Rotterdam aangesteld als Functionaris voor 
Gegevensbescherming (FG). U kunt de FG van OD205 bereiken via fg@invictusmcdeere.nl.  
 
Klachten over de wijze waarop OD205 uw persoonsgegevens verwerkt kunt u aan OD205 voorleggen. 
OD205 doet haar best om uw klacht zo snel en goed mogelijk te behandelen. U kunt uw klacht sturen 
aan mail@od205.nl.  
 
Klachten over de afhandeling van een bij OD205 ingediende klacht of over een ander onderwerp 
gerelateerd aan de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-
bij-de-ap). 
 
Wijziging Privacy Verklaring 
 
OD205 kan deze Privacy Verklaring wijzigen. De geldende versie staat altijd op de website van 
OD205: www.od205.nl.  
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