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1 Advies vorm je samen 2020 

1. Algemeen 
1.1. Ik, Marcel Nijhoff, eigenaar van inconsilium, ben 

mij volledig bewust van het vertrouwen dat u in 
mij stelt. Het is mijn verantwoordelijkheid dan 
ook uw privacy te beschermen. 
 

2.1. Inconsilium handelt in overeenstemming met de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
en daarom respecteer ik uw privacy bij het 
bezoek en gebruik maken van mijn website en 
draag ik er zorg voor dat de persoonlijke 
informatie die u mij verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld.  

 
2. Inconsilium 
2.1. Inconsilium is een organisatieadviesbureau op 

het gebied van arbeidsvoorwaarden en 
arbeidsverhoudingen en expert op het gebied 
van inzetbaarheid en medezeggenschap. 
Inconsilium Is gevestigd te Breda en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder nummer 69667144. 
 

3. Welke persoonsgegevens worden 
verzameld 

3.1. Op mijn website worden mijn diensten en 
aandachtgebieden beschreven die ik lever. 
Specifiek met focus op inzetbaarheid, 
zeggenschap en medezeggenschap, 
arbeidsvoorwaarden en de 
arbeidsverhoudingen. Inconsilium is actief in de 
sector Zorg en welzijn en bij industriële bedrijven 
(waaronder voedingsindustrie, metaal en bouw)  

3.2. Bij uw bezoek op mijn website vragen we u om 
uw volgende persoonsgegevens te verstrekken: 
• Voornaam en achternaam 
• Bedrijfsnaam  
• Emailadres 
• Telefoonnr. Incl. mobiele nummers  

3.3. Uw gegevens worden gebruikt voor: 
o Het uitvoering geven aan een 

overeenkomst met u; 
o Het onderhouden van contacten met u; 
o Het factureren en afhandelen van uw 

betalingen; 
o Het verstrekken van uw gegevens op basis 

van wet en/of regelgeving. 
 

4. Bewaartermijn 
4.1. Uw informatie wordt niet langer bewaard dan 

strikt noodzakelijk nodig. 
4.2. De maximale bewaartermijn voor de in 3.2 

genoemde persoonsgegevens is 7 jaar na 
beëindiging opdracht. 

 
5. Cookies 
5.1. De Inconsilium site werkt alleen met technische 

cookies.  
5.2. Een cookie is een klein bestandje met informatie 

over het bezoek aan deze site dat op de 
computer van u als bezoeker wordt geplaatst. 
Gebruikers kunnen de cookies na gebruik van de 
site verwijderen uit hun browser of instellen dat 
na iedere sessie cookies worden verwijderd.  
 

6. Bescherming persoonlijke informatie 
6.1. Inconsilium neemt de bescherming van uw 

gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen.  

6.2. Indien u mijn website heeft bezocht en waarvan 
ik dus gegevens heb verzameld heeft u het recht 
tot het inzien, het corrigeren of het verwijderen. 
Gelet hierop kunt mij verzoeken: 
▪ Inzage te geven in de door mij verzamelde 

persoonsgegevens; 
▪ Correcties en of wijzigingen aan te brengen 

in uw eigen gegevens; 
▪ Uw gegevens te verwijderen; 
▪ Uw gegevens over te dragen (zogenaamde 

data export) 
6.3. In bovengenoemde situaties kunnen wij u vragen 

u te identificeren. 
6.4. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik 
of u wijzigingen in uw gegevens wenst aan te 
brengen, dan wil ik u vragen contact met mij op 
te nemen via email marcelnijhoff@inconsilium.nl 
of telefonisch op nummer 06-51573137. 

 
7. Wijziging 
7.1. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Op 

de website vermelden wij de laatstgenoemde 
wijzigingsdatum. Laatste wijziging: 1 mei 2020 

Privacyverklaring 
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