
Privacy beleid 

In dit privacy beleid staat beschreven hoe ICMP management omgaat met uw 

persoonsgegevens.  

ICMP management vindt het beschermen van persoonsgegevens belangrijk en deze gegevens 

worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming) hieraan stelt. 

Verwerking van uw gegevens: 

Wij verwerken uw persoonsgegevens als:  

 U uw gegevens aanlevert via een e-mailbericht/brief;   

 U uw gegevens aanlevert bij ons op kantoor;   

 U zich op een andere wijze aanmeld of wordt aangemeld om gebruik te maken van 

onze dienstverlening.  

Wij gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die door u worden opgegeven. Als u ons een 

e-mail of brief stuurt dan worden de gegevens met uw toestemming maximaal 3 jaar bewaard. 

Wat doen wij verder met uw persoonsgegevens: 

Wij gebruiken de door uw aangeleverde gegevens voor verschillende doeleinden.  

Deze doeleinden zijn: 

Afsluiten overeenkomst  

Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een eventuele 

overeenkomst van opdracht met ICMP management.  

Communicatie  

Het verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening van 

ICMP management hetzij via email hetzij schriftelijk.  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u: 

 In verband met een opdracht 

 Gegevens over de inhoud van een opdracht  

 Gegevens die noodzakelijk zijn voor facturatie  

 Gegevens over de functie dan wel beëindiging van de functie  

Verstrekking aan derden: 

 

Uw gegevens worden enkel door ICMP management verwerkt. Uw gegevens worden niet aan 

anderen verstrekt tenzij ICMP management hiertoe verplicht wordt door de Nederlandse 

wetgeving. 

 



Verstrekking gegevens buiten NL 

 

Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt buiten Nederland.  

 

 

ICMP management doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen 

onrechtmatig gebruik aan de hand van technische en organisatorische maatregelen. Alleen 

geautoriseerde personen hebben toegang tot uw gegevens en zullen hier strikt mee omgaan. 

 

Email van ICMP management wordt gehost bij ixlhosting. Het privacy beleid van ixlhosting 

is inzichtelijk op: 

 

https://www.ixlhosting.nl/media/pdf/privacybeleid.pdf 

 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het 

verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijde contact met ons opnemen. Klopt 

er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op 

via info@icmp.nu. Stuur ook een kopie-id mee zodat we zeker weten dat u het bent die 

gegevens wilt inzien, corrigeren of wissen. Vergeet daarbij niet uw BSN en foto onleesbaar te 

maken.  

Hoe u dat doet leest u op:  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-

identiteitsbewijs  
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