
 

 

Privacyverklaring – Marjan Beeker aanbestedingsjurist (versie mei 2018) 
 
Contactgegevens 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist 
Noorderpoort 81 
5916 PJ Venlo 
+31 6 51645766 
 
Persoonsgegevens die verwerkt worden 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist verwerkt uw persoonsgegevens omdat u (als contactpersoon van uw organisatie) gebruik 
maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt en/of omdat deze zijn verstrekt aan een opdrachtgever van 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist waarvoor Marjan Beeker juridische diensten verleent. De volgende persoonsgegevens 
worden verwerkt: 
▪ Voor- en achternaam 
▪ E-mailadres 
▪ Telefoonnummer 
▪ Geboortedatum 
▪ Handtekeningen 
 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via info@marjanbeeker.nl.  
 
Doel en grondslag van de verwerking van persoonsgegevens 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
▪ Om in het kader van de te verrichten diensten contact met u op te kunnen nemen via telefoon of e-mail; 
▪ Om de diensten als aanbestedingsjurist uit te kunnen voeren waaronder het beoordelen van verklaringen, 

bewijsstukken, offertes en contractdocumenten in opdracht van een opdrachtgever; 
▪ Om gespecificeerde facturen te versturen. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen zonder dat daar een 
persoonlijk handelen in zit. 
 
Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard 
Alle (persoons)gegevens worden minimaal zeven (7) jaar bewaard volgens de minimale wettelijke bewaarplicht.  
 
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden 
Uw persoonsgegevens worden door Marjan Beeker aanbestedingsjurist alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk 
is voor het verrichten van de diensten van Marjan Beeker aanbestedingsjurist. Een opdrachtgever van Marjan Beeker 
aanbestedingsjurist is geen ‘derde’ in dit verband. 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 
Marjan Beeker aanbestedingsjurist maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. 
 
Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover dit geoorloofd is in het 
kader van de dienstverlening van Marjan Beeker aanbestedingsjurist en voor zover dit aanbestedingsrechtelijk geoorloofd 
is. Hetzelfde geldt voor uw recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
het maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Marjan Beeker aanbestedingsjurist. Voorts heeft u recht op 
gegevensoverdraagbaarheid voor zover mogelijk. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in 
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.   
Een verzoek als hiervoor bedoeld kunt u doen via info@marjanbeeker.nl 
 
 

mailto:info@marjanbeeker.nl
mailto:info@marjanbeeker.nl


 

 

Klacht 
Een eventuele klacht kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via : 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
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