
 

PRIVACY VERKLARING 
MARROM BV 

 
Algemeen 
We zijn ons bewust dat Marrom B.V. 
(“Marrom”) persoonlijke en vertrouwelijke 
informatie verzamelt. We rekenen het tot 
onze taak en zorg om hierin uw privacy te 
garanderen. Via deze Privacy Verklaring 
informeren wij u hoe we hieraan vorm en 
inhoud geven, hoe wij werken, welke 
informatie we waarom verzamelen en hoe we 
hiermee uw bezoekers- en klantervaring 
beogen te verbeteren. 
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op 
alle diensten van Marrom. Op basis van het 
privacy beleid respecteert Marrom de privacy 
van al haar opdrachtgevers en 
websitegebruikers. Alle verkregen informatie 
wordt vertrouwelijk behandeld.  

Toestemming 
Iedere (kandidaat) cliënt/opdrachtgever is op 
basis van de aan ons verstrekte opdracht 
automatisch akkoord met/stemt in met onze 
Algemene Voorwaarden en deze Privacy 
Verklaring. Ook iedere bezoeker van deze 
website gaat automatisch akkoord met onze 
Algemene Voorwaarden en deze Privacy 
Verklaring. 

Gebruikmaken van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor onze diensten 
vragen wij u om persoonlijke en 
bedrijfsgerelateerde informatie. Deze 
informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het 
uitvoeren van de afgenomen dienst(en). Alle 
informatie wordt opgeslagen in een digitaal 
dossier van Marrom of van een 
contractpartner. Marrom heeft passende 
technische en organisatorische 
veiligheidsmaatregelen getroffen om uw 
gegevens te beschermen tegen verlies, 
misbruik en ongeoorloofd gebruik door 
derden. Marrom zal deze informatie niet 
koppelen aan of gebruiken in combinatie met 
andere informatie waarover wordt beschikt. 
 
Welke gegevens verwerken wij en met 
welk doel? 
Marrom verzamelt informatie met betrekking 
tot het uitvoeren van een opdracht. Dit zijn in 
ieder geval uw contactgegevens. Verder gaat 
het om gegevens die relevant zijn voor het 
dossier, waaronder ook gegevens die nodig 
zijn voor de facturering. In de meeste 
gevallen worden ook gevoelige en/of 
vertrouwelijke gegevens verwerkt tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden. Marrom 
kan de opdracht niet uitvoeren zonder 
verwerking van uw gegevens en vraagt 
daarom uw toestemming voor het verwerken 
daarvan. U geeft uw toestemming door 
acceptatie van de Algemene Voorwaarden.  
 
Het proces, de procedure 
Een werkdossier is vertrouwelijk. Het 
uitvoeren van audits door bevoegde 
autoriteiten en toezichthouders is toegestaan. 

Een werkdossier wordt voor onbepaalde tijd 
aangehouden, ook na de beëindiging van de 
opdracht, ongeacht de reden van de 
beëindiging. Na de beëindiging van de 
opdracht kan een opdrachtgever verzoeken 
om het verwijderen van het werkdossier. 
Marrom kan toestemming onthouden indien 
hiertoe aanleiding bestaat of indien de wet of 
een bevoegde autoriteit dit verlangt; in 
voorkomend geval is Marrom gehouden 
verzoekers dienaangaande te informeren. 
Onder alle omstandigheden dienen de 
verzoekers Marrom te vrijwaren van 
aansprakelijkheid indien het 
verwijderingsverzoek wordt toegewezen. 

Cookies 
Marrom verzamelt informatie met als doel de 
bezoekers en gebruikers van de website beter 
te begrijpen en van dienst te kunnen zijn. 
Deze website maakt gebruik van “cookies” 
zodat kan worden geanalyseerd hoe bezoekers 
de website gebruiken. De via “cookies” 
verkregen informatie kan worden doorgeleid 
of opgeslagen. We gebruiken de verkregen 
informatie om uw website bezoek te 
evalueren, om (management) rapportages te 
maken en u eventueel gerelateerde diensten 
aan te bieden. 
 
Gebruik 
Wij gebruiken de verkregen informatie niet 
voor andere doeleinden dan zoals beschreven 
in dit privacy beleid tenzij we hiervoor 
separaat uw toestemming hebben verkregen. 
 
Keuzes ten aanzien van persoonlijke 
informatie 
Wij bieden onze opdrachtgevers de 
mogelijkheid hun aan ons ter beschikking 
gestelde informatie te bekijken, te wijzigen of 
te verwijderen. 
 
Slotbepalingen 
Op deze Privacy Verklaring is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Indien deze 
Privacy Verklaring iets niet, onvoldoende of 
verkeerd regelt, is Marrom bevoegd tot 
aanpassing. Deze Privacy Verklaring kan 
uitsluitend integraal worden geaccepteerd. 
Indien deze Privacy Verklaring op onderdelen 
niet kwalificeert, blijft hetgeen kwalificeert 
onverkort geldig. Indien een geschil ontstaat 
voortkomend uit deze Privacy Verklaring zijn 
partijen gehouden eerst mediation of een 
minnelijke regeling te beproeven, alvorens het 
geschil aan de bevoegde rechter in Nederland 
voor te leggen.  
 
Vragen en feedback 
Wij controleren regelmatig onze interne 
procedures met betrekking tot ons privacy 
beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft 
verzoeken wij u met ons contact op te nemen. 
Gebruik hiervoor het contactformulier op deze 
website of bel via 06 53461260. 
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