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PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING, versie 1.0 d.d. 26 februari 2018 
 
1. Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen) 
• Uw persoons- en bedrijfsgegevens worden door Patrick Harms Corporate Communications verwerkt voor het 

aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Patrick Harms Corporate Communications. Deze overeenkomsten 
zien hoofdzakelijk toe op het leveren van zakelijke dienstverlening en consultancy op het gebied van corporate 
communicatie en organisatieadvies. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden 
gebruikt om de diensten van Patrick Harms Corporate Communications te verbeteren en om de relatie met de 
klant te beheren. 
 

2. Marketingactiviteiten 
• Patrick Harms Corporate Communications houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene 

bezoekgegevens bij van haar website bezoekers.  
• In dit kader maakt Patrick Harms Corporate Communications gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service 

die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Patrick Harms 
Corporate Communications  te helpen analyseren hoe u van de website www.patrickharms.eu gebruik maakt. De 
door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Patrick Harms Corporate 
Communications  bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de Website activiteiten op te stellen 
voor Patrick Harms Corporate Communications  en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website 
activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk 
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet 
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Google en al haar dochterondernemingen, 
waaronder Google Analytics, houden zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van 
het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie. Het plaatsen van deze cookies 
kunt u weigeren, door uw browser zo instellen dat u tijdens het volgende gebruik van de website geen cookies 
ontvangt. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies vindt u in de instructies en/of met behulp 
van de Help-functie van uw browser. 

• Klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Voorbeelden hiervan zijn het communiceren 
met bestaande klanten over beschikbaarheid voor nieuwe opdrachten, diensten of aangeboden functies van 
Patrick Harms Corporate Communicatie. Voor het verzamelen en het gebruik van klantgegevens voor deze 
doeleinden wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Amerikaanse Mailchip. Klantgegevens worden 
opgeslagen in zogeheten distributielijsten in het online systeem van Mailchimp. Elke email binnen een campagne 
verzonden via het systeem van Mailchimp biedt de ontvanger de mogelijkheid tot opt-out. Mailchimp maakt in 
emails verzonden binnen een campagne via haar software systeem gebruik van diverse tracking methodieken om 
ondermeer analyses door Patrick Harms Corporate Communicatie voor de specifieke campagne op persoonsniveau 
mogelijk te maken. Meer aanvullende informatie aangaande het privacybeleid van Mailchimp vindt u op de 
website van Mailchimp.  

• Publicatie van aanbevelingen door opdrachtgevers met naam en toenaam in het kader van marketingactivteiten, 
op welke wijze dan ook, vindt alleen plaats na schriftelijke toestemming van betreffende persoon en/of 
opdrachtgever. 

 
3. Administratiedoeleinden 
• Patrick Harms Corporate Communications verwerkt, in het kader van het voeren van een administratie, persoons- 

en bedrijfsgegevens door middel van de SaaS-administratiesoftware van Reeleezee BV. Dit bedrijf is houder van het 
Keurmerk Zeker-Online en maakt gebruik van apparatuur, software en diensten van toonaangevende 
ondernemingen om het systeem zo veilig mogelijk te laten werken. Bovendien hebben zij een uitgebreide reeks 
interne maatregelen getroffen om de kans op het uitlekken van informatie zo goed als uit te sluiten. Meer 
aanvullende informatie over beveiliging en privacy vindt u op de website van Reeleezee B.V. 

• De klantgegevens opgeslagen in voornoemde Saas-administratiesoftware zijn tevens toegankelijk voor de 
accountant van Patrick Harms Corporate Communicatie ten behoeve wettelijke controles en aangiften. Deze inzage 
is onderhavig aan een geheimhoudingsplicht. Raadpleging vindt alleen na opdracht plaats binnen de beveiligde 
accountantsportal van Reeleezee B.V. Patrick Harms Corporate Communications kan de toegang tot de eigen 
administratie zelf direct intrekken. 
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4. Beveiligingsniveau 
• Patrick Harms Corporate Communications beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van 

technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, 
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van 
gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er 
misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder 
punt 6. 

 
5. Rechten van betrokkenen 
• Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande 

adres) de door Patrick Harms Corporate Communicatie beheerde persoonlijke gegevens in zien. Indien het door 
ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of 
te laten verwijderen. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en 
diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 

 
6. Contactgegevens 
• U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: 
• Patrick Harms Corporate Communications 

de heer P.G. Harms 
Sumatrakade 1275 
1019 RK Amsterdam 
info@patrickharms.eu 

 
7. Aanpassen privacy statement 
• Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op onze website 

(www.patrickharms.eu) gepubliceerd. 
 


