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Privacyverklaring Philamonk 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking van persoonsgegevens door Philamonk, 
de verwerkingen van persoonsgegevens via de website, alsook op het gebruik van cookies op de website. 
Philamonk respecteert je privacy en behandelt de door jou verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en 
zorgvuldig.  
 
Contactgegevens  
Philamonk | Miranda van Gaalen | Arnhem | www.Philamonk.nl | info@philamonk.nl | +31 6 2099 7899 | 
KVK: 30250088. 
 
Overzicht Persoonsgegevens  
Philamonk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze 
zelf verstrekt: 
 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Contactgegevens 
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  

 
Verwerking persoonsgegevens  
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. Miranda van Gaalen behoudt het recht om deze 
verklaring ten allen tijde te wijzigen. Philamonk respecteert je privacy en behandelt de door jou verstrekte 
persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig.  
 
Toepasselijkheid  

• Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die op 
enigerlei wijze aan Philamonk zijn verstrekt.  

• Philamonk hecht het grootste belang aan vertrouwelijkheid en daarmee ook de privacy van 
opdrachtgevers die persoonsgegevens aan Philamonk verstrekken. Alle aan Philamonk verstrekte 
persoonsgegevens worden alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden volgens 
de AVG gebruikt.  

 
Verstrekken persoonsgegevens  
Opdrachtgevers dienen de voor de werkzaamheden van Philamonk benodigde persoonsgegevens te 
verstrekken, om gebruik te kunnen maken van de diensten van Philamonk.  
 
Doeleinden gebruik  
De aan Philamonk verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met het doel:  

• Opdrachtgevers gebruik te kunnen laten maken van de diensten van Philamonk zoals analyse en 
advies en overige activiteiten.  

• Opdrachtgevers te informeren over zaken die voor opdrachtgevers naar het oordeel van Philamonk 
van belang zijn.  

• Opdrachtgevers nieuwsbrieven en/of periodiek bedrijfsinformatie van Philamonk te doen toekomen, 
indien en voor zover opdrachtgevers hiervoor in aanmerking komen.  

• Philamonk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van gasten en deelnemers aan Philamonk 
activiteiten of bijeenkomsten vanaf het moment van inschrijving, van personen die 
persoonsgegevens plaatsen op publieke bronnen, zoals Linkedin.com, waaruit blijkt dat zij 
geïnteresseerd zijn in onze dienstverlening. Philamonk doet dit onder de grondslag gerechtvaardigd 
belang en/of toestemming. Philamonk doet aanbiedingen en/of verstrekt informatie over de 
dienstverlening en overige activiteiten en onderhoudt zakelijke relaties met deelnemers, gasten, 
relaties en overige geïnteresseerden op bovengenoemde grondslagen.  

• Bij bezoek aan de website www.philamonk.nl worden geen persoonsgegevens verzameld.  
 
Door de samenwerking met Philamonk aan te gaan verlenen opdrachtgevers Philamonk het recht om de bij 
de registratie verstrekte gegevens te gebruiken ten behoeve van de hiervoor genoemde doeleinden.  
 
Indien de gegevens van opdrachtgevers worden gebruikt door Philamonk om opdrachtgevers periodiek 
emails, nieuwsbrieven of andere informatie al dan niet digitaal te doen toekomen, hebben opdrachtgevers het 
recht zich op elk gewenst moment hiertegen te verzetten door een e-mail te sturen naar info@philamonk.nl 
met het verzoek die gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken.  
 
Verstrekken gegevens aan derden  
Derden zijn uitgesloten van het ontvangen van uw gegevens, uw privacy wordt door Philamonk gewaarborgd, 
mits:  

• Dit als zodanig in deze privacyverklaring is aangegeven.  
• Philamonk daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving is gerechtigd en/of wordt verplicht, of 

hiertoe door een overheidsinstelling of andere regelgevende instantie wordt verzocht.  
• Dit naar het oordeel van Philamonk noodzakelijk is om haar rechten en/of eigendom te 

beschermen.  
 



 

 2 

Opdrachtgever  
Philamonk rapporteert mondeling en schriftelijk naar de opdrachtgever. Alle schriftelijke rapportages worden 
per email verstuurd in PDF-format zodat de ontvangende partij geen wijzigingen kan aanbrengen. Bij 
mondelinge rapportage wordt hierover in het klantdossier een gespreksnotitie gemaakt.  
 
Beveiliging en aansprakelijkheid voor derden  

• Philamonk spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te 
nemen teneinde de persoonsgegevens van opdrachtgevers te beveiligen tegen onrechtmatige 
verwerking en/of verlies.  

• Ondanks de door Philamonk genomen veiligheidsmaatregelen, zou het onverhoopt kunnen 
voorkomen dat derden er in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of de persoonsgegevens van 
opdrachtgevers voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Philamonk kan hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld. 

• Philamonk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik 
van de persoonsgegevens door derde(n), aan wie deze gegevens op grond van deze 
Privacyverklaring of met toestemming van opdrachtgevers zijn verstrekt. Daarnaast is Philamonk 
niet aansprakelijk voor het naleven van de gelden wet- en/of regelgeving (waaronder de 
privacywetgeving) door deze derde(n).  

 
Rechten inzage  

• Opdrachtgevers kunnen op elk gewenst moment via info@philamonk.nl dan wel per brief Philamonk 
verzoeken aan te geven welke gegevens zijn verwerkt door Philamonk. Om er zeker van te zijn dat 
het verzoek tot inzage door jou is gedaan, is het verzoek om een kopie van je identiteitsbewijs met 
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook 
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit 
ter bescherming van uw privacy. Na ontvangst van het verzoek, wordt binnen een maand een 
overzicht van de persoonsgegevens verstrekt aan de betreffende opdrachtgever.  

• Daarnaast kunnen opdrachtgevers op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven wijze 
Philamonk verzoeken zijn of haar gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen.  

 
Bewaartermijn persoonsgegevens  
Philamonk zal de geregistreerde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel 
waarvoor deze gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van wettelijk voorschrift anders is voorgeschreven. 
Indien er geen wettelijke of andersoortige noodzaak meer bestaat tot het bewaren van gegevens, worden alle 
tot de persoon te herleiden gegevens ontoegankelijk gemaakt dan wel vernietigd.  
 
Contact, vragen en klachten  
Indien opdrachtgevers vragen en/of opmerkingen hebben over deze privacyverklaring en de manier waarop 
Philamonk haar gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, kan dit per e-mail aan Philamonk kenbaar 
worden gemaakt via info@philamonk.nl. Mocht een opdrachtgever een klacht willen indienen over de manier 
waarop Philamonk de persoonsgegevens beschermt? Dat is mogelijk via de nationale toezichthouder, de 
Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Aanpassen Privacyreglement  

• Philamonk heeft het recht deze privacyverklaring op elk gewenst moment aan te passen. In het 
geval van een relevant en specifieke aanpassing van de Privacyverklaring worden opdrachtgevers ter 
zake geïnformeerd. De meest actuele Privacyverklaring is in te vinden op de website van Philamonk.  

• Indien bepalingen uit deze Privacyverklaring geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd 
met de wet zijn, worden deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn en worden 
vervangen. De overige bepalingen van de Privacyverklaring blijven alsdan onverminderd van kracht.  

 
 


