
 

  

Marb Consultancy 
Privacyverklaring   
 
Dit is de Privacyverklaring van Marb Consultancy BV. 
Hierin kun je lezen hoe wij omgaan met jouw 
persoonlijke gegevens die door ons worden 
verzameld. 
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Inleiding 

In de privacyverklaring van Marb Consultancy BV 

wordt toegelicht op welke manieren jouw gegevens 

worden verzameld. Je leest waar we je gegevens 

opslaan, voor welke doelen we deze gebruiken en 

tot slot geven we aan wat jouw rechten zijn en hoe 

je daar gebruik van kunt maken. 

Deze privacyverklaring is onderhevig aan 

verandering door eventuele wetswijzigingen. Kijk bij 

vragen voor de laatste versie op onze website. 

Bedrijfsomschrijving 

Marb Consultancy BV is een adviesbureau op het 

gebied van gebiedsontwikkeling. Samen met onze 

klanten werken we aan projecten die invloed 

hebben op de (openbare) leefomgeving. Dit kan 

lokaal zijn op één locatie, of juist een grotere regio 

omvatten. Binnen de gebiedsontwikkeling houdt 

Marb Consultancy zich bezig met de thema’s: water, 

mobiliteit, groen, recreatie, leefbaarheid, werken 

en wonen. We helpen onze klanten met projecten 

door het projectmanagement uit handen te nemen. 

Afhankelijk van het project kan dit verschillende 

vlakken; van visie tot uitvoering.  

Via onze kanalen verzamelen we informatie van 

(mogelijke) klanten en geïnteresseerden. Heb je 

hier vragen over, neem dan gerust contact met ons 

op 

Marb Consultancy BV   |   0547 351 505 

Diepenheimseweg 1    | 7551LW   | Goor 

BTW nr.: NL84.85.69.980.B01  

KVK nr.: 08.09.78.19 

Marb Consultancy is een BV met vier werknemers.  

Doel gegevens 

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens 

verzameld door Marb Consultancy BV. Deze worden 

hieronder kort toegelicht.  

 

1. Contact opnemen 

Wanneer er via de website contact wordt 

opgenomen met Marb Consultancy BV, 

worden er een aantal gegevens verzameld. 

Deze gegevens worden gebruikt om jouw 

vraag of verzoek zo goed mogelijk te 

kunnen beantwoorden. De gevraagde 

gegevens zijn beperkt tot het minimum: 

naam, e-mailadres, onderwerp en het 

bericht.  

 

2. Analytics 

Tijdens je website bezoek worden er 

gegevens verzameld om de website van 

Marb Consultancy BV te verbeteren. De 

gegevens die worden verzameld, zijn 

anoniem en zijn niet gebonden aan 

persoonlijke gegevens. Je kan bij deze 

gegevens denken aan duur van je bezoek 

aan de website of het tijdstip dat je de 

website bezoekt.  

 

Alle gegevens worden alleen verwerkt met 

jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel 

ter uitvoering van de overeenkomsten die 

worden aangegaan, dan wel omdat 

verwerking noodzakelijk is om jou in 

contact te brengen met potentiële relaties 

en/of opdrachtnemers. 

 

3. Evenementen, congressen & 

bijeenkomsten 

Marb Consultancy organiseert, dan wel 

voor Marb Consultancy als bedrijf, dan wel 

voor onze klanten, evenementen, 

congressen en bijeenkomsten. De 

aanmelding hiervan gebeurd vaak online. 

Voor de aanmelding worden de nodige 

gegevens verzameld. Dit verschilt per 

activiteit maar is nooit meer dan 

noodzakelijk om het evenement tot een 

succes te maken. 
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Ontvangers 

1. Microsoft 365 

De mailserver en dataopslag van Marb 

Consultancy BV is ondergebracht bij 

Microsoft 365. 

 

2. Obi4Wan 

Marb Consultancy BV maakt gebruik van 

de services van Obi4Wan voor haar 

sociale media activiteiten. Interacties die 

jij hebt met onze social media kanalen, 

worden beheerd met de service van 

Obi4Wan. 

 

3. Reggestad 

De hostingpartner van Marb Consultancy 

BV is Reggestad. Zij hebben in geval van 

problemen met de mailserver, dataopslag 

of internetverbinding toegang tot de 

documenten van Marb Consultancy BV. De 

website en de back-up van de websites 

worden ook door Reggestad beheerd. 

Opslagperiode 

Jouw gegevens worden bewaard door Marb 

Consultancy BV. Hoe lang we deze gegevens 

bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we 

de gegevens gebruiken en eventuele wettelijke 

verplichtingen.  

1. Contact opnemen 

Op het moment dat je ons een bericht 

stuurt via de website, worden je gegevens 

opgeslagen op onze mailserver. Om je op 

korte termijn, maar wellicht ook in de 

toekomst en ten tijde of na afloop goede 

service te bieden, slaan we deze gegevens 

maximaal vijf jaar op. Daarna verwijderen 

we de gegevens uit ons systeem.  

2. Analytics 

De gegevens die Analytics verzamelt, zijn 

anoniem en niet verbonden aan jouw 

persoonlijke gegevens. Om je een goede 

service en website te bieden, bewaren we 

deze gegevens maximaal vijf jaar. 

3. Evenementen, congressen & 

bijeenkomsten 

De gegevens die je invult tijdens het 

aanmelden voor een evenement, worden 

opgeslagen op onze mailserver en 

dataopslag via Microsoft 365. Voor 

administratieve afhandeling en om ook in 

de toekomst een goede service te bieden, 

bewaren we deze gegevens maximaal vijf 

jaar. 

Beveiliging 

De gegevens die je achterlaat bij Marb Consultancy 

BV, of die door eerder genoemde partijen worden 

beheerd, zijn beveiligd middels een wachtwoord.  

Er worden geen fysieke kopieën gemaakt van de 

aangeleverde gegevens. Uitzondering zijn de 

evenementen waarbij aanwezigheid wordt 

aangestreept. Deze documenten zullen na het 

betreffende evenement vernietigd worden. 

Een andere uitzondering zijn subsidieverplichtingen 

waar fysieke documenten verplicht zijn om te 

bewaren. In dat geval worden fysieke documenten 

bewaard voor maximaal de duur die in de 

betreffende regelgeving is opgenomen. 

De apparaten waarmee jouw gegevens worden 

geopend, zijn allen op zichzelf ook beveiligd met een 

wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsherkenning. 

Het aantal apparaten waarop jouw gegevens is te 

openen, wordt tot het minimale beperkt.  

De website van Marb Consultancy is beveiligd met 

een SSL certificaat. 

Jouw rechten 

1. Recht op inzage 

Je kunt ten alle tijden jouw gegevens die 

bij ons beschikbaar zijn opvragen.  

2. Recht op rectificatie 

Is er onverhoopt toch een fout in je 

gegevens ingeslopen? Zijn je gegevens 

veranderd? Je hebt het recht om dit aan 

te laten passen.  

3. Recht op overdracht 

In het geval van overstappen naar een 

andere partij, is het mogelijk om de 

nodige gegevens bij ons op te vragen. Wij 

zorgen dan dat alle gegevens aan de 

andere partij worden overgedragen. 

4. Recht op wissen van alle gegevens 
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Je hebt het recht tot het volledig wissen 

van je gegevens uit onze systemen.  

5. Recht op het indienen van een klacht 

Niet tevreden? Je hebt het recht om bij 

ons of bij de Autoriteit Persoonsgegevens 

een klacht in te dienen wanneer je van 

mening bent dat Marb Consultancy BV 

niet op de juiste manier met jouw 

gegevens omgaat. 

6. Recht op stop gegevensgebruik 

Wil je vanaf enig moment niet meer dat 

wij gebruik van jouw gegevens, dan kun je 

het gebruik van jouw gegevens ten alle 

tijden stopzetten. 

Het gebruik maken van deze rechten kan via 

info@marb.nl onder toezending van een kopie van 

het identiteitsbewijs, waarbij de pasfoto, de 

nummers onderaan het paspoort, ID-

bewijsnummer en BSN-nummer onleesbaar zijn 

gemaakt. Ons streven is om binnen een week te 

reageren op het verzoek.  

Plichten 

Marb Consultancy verwerkt jouw gegevens op basis 

van een gerechtvaardigd belang; een commercieel 

belang. Door het verzamelen van gegevens kunnen 

we jou goede en gerichte service aanbieden. Op 

geen enkele manier zullen we jouw gegevens 

verkopen aan derden.  

De gegevens die Marb Consultancy BV vraagt om 

aan te leveren, zijn daarom de minimale maar 

nodige gegevens om jou de dienst te kunnen 

leveren. Je e-mailadres en berichtinhoud is 

bijvoorbeeld nodig om jouw vraag goed te kunnen 

beantwoorden. Wanneer deze gegevens niet 

worden aangeleverd, kan Marb Consultancy niet de 

gewenste diensten leveren.  

Mochten jouw gegevens worden gedeeld met 

derden die niet in deze privacyverklaring staan, dan 

zullen wij hiervoor eerst toestemming vragen.  

Marb Consultancy BV houdt zich het recht voor om 

de gegevens openbaar te maken wanneer dit 

wettelijk is vereist of wanneer dit te rechtvaardigen 

is in een juridisch verzoek/proces of om de rechten 

en eigendommen van Marb Consultancy BV te 

beschermen.  

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Marb 

Consultancy BV via info@marb.nl 
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