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Privacy Verklaring EFA Business Support 

 

Over EFA Business Support 
EFA Business Support assisteert het management. Op organisatorisch gebied, bij projecten en op 
strategisch niveau. Wij zijn sinds 1991 continu actief voor ondernemingen van klein tot multinational. 
Voor de overheid. De werkzaamheden worden op ons eigen kantoor of op locatie uitgevoerd.  
EFA Business Support EFA Business Support, gevestigd aan Prof. J.H. Bavincklaan 2-4 
1183 AT Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

http://www.efabusinesssupport.nl  
KvK nummer: 59749369 
Prof. J.H. Bavincklaan 2-4, 1183 AT Amstelveen 
Tel.nr. :  06 – 55 27 81 14 
E-mail: info@efabusinesssupport.nl 

 
Gebruik van persoonsgegevens 
Bij EFA Business Support geschiedt de verwerking van de door jou verstrekte gegevens in 
overeenstemming met de eisen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

EFA Business Support verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. 

Wij zijn ervan bewust dat je vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze 
verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke 
gegevens we verzamelen als je ons (persoonlijke) informatie verstrekt. 

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
EFA Business Support verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
− Het afhandelen van betalingen 
− Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 
− Het leveren van de door jou gevraagde diensten 
− Om goederen en diensten bij je af te leveren 
− Om je voor te stellen bij onze opdrachtgevers voorafgaand aan een detacheringsopdracht of voor 

de bemiddeling van een (vaste) betrekking bij een van onze opdrachtgevers 
− EFA Business Support verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van 
de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er 
daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google 
voor ons. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet 
gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. 
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Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht 
worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen 
toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers 
opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze dienstverlening richt zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.   

 
Geautomatiseerde besluitvorming 
EFA Business Support neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over 
zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die 
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld 
een medewerker van EFA Business Support) tussen zit.  
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
EFA Business Support bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen 
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Persoonsgegevens Bewaartermijn Reden 
Personalia: naam, adres, tel.nr. 
etc. van eigen personeel 

Voor de duur van de 
dienstbetrekking. 

Waarborgen van continuïteit 
bedrijfsvoering. Zodra 
medewerker uit dienst gaat 
voor sommige gegevens de 
daarvoor wettelijke 
bewaartermijn in van 7 jaar. 
De gegevens waar deze 
bewaartermijn NIET voor geldt, 
worden terstond en definitief 
verwijderd.  

Personalia: naam, adres, tel.nr. 
etc. verkregen via 
opdrachtgevers en gerelateerd 
aan de opdracht. 

Zolang de opdracht nog niet is 
afgerond. 

Onmiddellijk na voltooiing van 
de opdracht worden alle 
gegevens door EFA Business 
Support terstond en definitief 
verwijderd. 

Curriculum Vitae 6 maanden Gemiddelde bewaartermijn 
waarna alle gegevens worden 
vernietigd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
EFA Business Support verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EFA 
Business Support blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  
 

 
 



3 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb 
je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door EFA Business Support en heb je het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je 
persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou 
genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je 
persoonsgegevens of het verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking 
van je persoonsgegevens sturen naar: info@efabusinesssupport.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je 
identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, 
uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. 

EFA Business Support wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te 
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende 
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
EFA Business Support neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn 
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@efabusinesssupport.nl 
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