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Privacyverklaring 
 
Deze privacyverklaring is opgesteld overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). 
 
V.O.F. Bles van Rijs Recherche (hierna: ‘BvR Recherche’) is een particulier onderzoeksbureau dat in 
opdracht van bedrijven en particulieren onderzoek verricht. BvR Recherche is gevestigd aan de  
Kouwe 4 te Dokkum (9103 PE) en geregistreerd in de registers van de Kamer van Koophandel onder  
KvK-nummer 76237591.  
 
BvR Recherche werkt met een vergunning, verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder 
nummer POB 1770. Bepalingen aangaande deze vergunningplicht zijn opgenomen in de Wet 
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR).  
 
 

Wettelijke basis 
 
BvR Recherche verricht onderzoek op basis van de vergunning zoals hiervoor genoemd. BvR 
Recherche houdt zich bij haar werkzaamheden eveneens aan de Privacygedragscode voor de sector 
Particuliere Onderzoeksbureaus.  
 
Bij het verrichten van onderzoek worden persoonsgegevens verzameld. Deze persoonsgegevens 
dienen verschillende belangen. Van opdrachtgevers worden gegevens verzameld en bewaard die 
uiteindelijk dienen voor het onderhouden van contact, het rapporteren van onderzoeksresultaten, het 
facturen van werkzaamheden en soortelijke (en daarmee samenhangende) werkzaamheden. Van 
betrokkenen in het onderzoek (de mensen en/of ondernemingen tegen wie het feitelijke onderzoek zich 
richt) worden gegevens bewaard zoals, in geval van natuurlijke personen, naam, adres, geboortedatum 
en -plaats, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens die vindbaar zijn in 
databanken waarvan het gebruik aan particuliere onderzoeksbureaus is toegestaan, zoals kadastrale 
informatie, informatie uit credit check databases en soortgelijke databanken. Het kan ook voorkomen 
dat zogenoemde bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, zoals financiële informatie en 
strafrechtelijke gegevens. In het geval een onderzoek zich richt op een onderneming, zullen openbare 
gegevens wordt verwerkt zoals beschikbaar in de registers van de Kamer van Koophandel en in andere 
beschikbare databanken waarvan het gebruik aan particuliere recherchebureaus is toegestaan.  
 
 

Bewaartermijnen 
 
Gegevens die verzameld worden kennen een bewaartermijn. De bewaartermijn is afhankelijk van de 
doelen waarvoor deze gegevens worden opgeslagen: in het geval er sprake is van een verhouding 
opdrachtgever – opdrachtnemer worden gegevens vanzelfsprekend bewaard gedurende de periode 
waarin sprake is van een overeenkomst, maar ook gedurende een periode van drie jaar nadat de 
opdracht is beëindigd.  
 
Indien er sprake is van gegevens van een onderzocht persoon (natuurlijk persoon en/of rechtspersoon) 
worden de gegevens vijf jaar bewaard, tenzij zich in deze periode van vijf jaar een situatie voordoet 
waarin dezelfde persoon wederom als onderwerp van onderzoek wordt aangemerkt. In dat geval zal 
de bewaartermijn met vijf jaar worden verlengd. Indien een onderzoek een civielrechtelijke dan wel 
strafrechtelijke procedure tot gevolg heeft, kunnen de opgeslagen persoonsgegevens langer worden 
bewaard, bijvoorbeeld in geval een onderzoeksdossier beschikbaar moet blijven voor een dergelijke 
procedure.  
 
Verzamelde gegevens die niet langer meer nodig zijn dan noodzakelijk worden eerder verwijderd.  
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De veiligheid van uw opgeslagen gegevens 
 
BvR Recherche neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan.  
Informatie zal nimmer worden gedeeld met derden, worden verkocht of verstrekt aan personen en/of 
organisaties die in geen enkele relatie staan tot het onderzoek of de achtergrond op basis waarvan 
persoonsgegevens zijn verwerkt door BvR Recherche. BvR Recherche verstrekt uitsluitend informatie 
aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting.  
 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
BvR Recherche gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk op 
uw privacy maken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website 
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die BvR Recherche gebruikt zijn 
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. BvR 
Recherche kan hiermee ook haar website optimaliseren. Afmelden voor cookies is mogelijk door uw 
internetbrowser zodanig in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw internetbrowser verwijderen.  
 
 

Recht op inzage 
 
Ieder wiens gegevens door BvR Recherche worden opgeslagen, heeft recht op inzage in deze 
opgeslagen persoonsgegevens. Op verzoek van de betrokken persoon zal BvR Recherche opgave 
doen van de opgeslagen gegevens. Voor zover deze gegevens door BvR Recherche zelf verzameld 
zijn (dus niet afkomstig uit door derden beheerde databanken) is wijziging van de opgeslagen gegevens 
mogelijk, mocht daartoe aanleiding zijn. Een verzoek tot wijziging van de opgeslagen 
persoonsgegevens kan schriftelijk worden ingediend. Hetzelfde geldt voor een eventueel bezwaar 
tegen het verwerken en/of bewaren van persoonsgegevens. Een bij BvR Recherche schriftelijk 
ingediend verzoek tot aanpassing, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens zal worden 
beoordeeld en, indien mogelijk, gehonoreerd binnen een termijn van vier weken na ontvangst van dit 
verzoek door BvR Recherche. Indien wijziging, rectificatie en/of verwijdering niet mogelijk blijkt te zijn, 
zal dit schriftelijk aan de betrokkene worden medegedeeld, met daarbij uitleg over de reden waarom 
wijziging, rectificatie en/of verwijdering niet mogelijk is. Hetzelfde geldt voor bezwaar tegen de 
verwerking van persoonsgegevens. Personen die aanvankelijk toestemming hebben gegeven voor de 
verwerking van hun persoonsgegevens, hebben het recht deze toestemming in te trekken. Indien er 
geen gegronde reden bestaat de verstrekte persoonsgegevens alsnog te bewaren, zullen deze op 
eerste verzoek worden verwijderd uit de administratie.  
 
 

Klachtenregeling 
 
Indien een persoon wiens gegevens door BvR Recherche zijn verwerkt niet tevreden is met de wijze 
waarop persoonsgegevens worden of zijn verwerkt, kan contact opnemen met de directie van BvR 
Recherche. Vanzelfsprekend kan hiervoor ook de Autoriteit Persoonsgegevens benaderd worden.  
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