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Privacy statement 

 
 
Esser Management Consult & Organisatieadvies 
is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Web: www.essernet.nl  
Post: Churchilllaan 68, 2012 RR Haarlem 
KvK-nummer: 33241170 
E-mail: privacy@essernet.nl 
Telefoon: 0653148070 
 
Persoonsgegevens 
Wij verwerken persoonsgegevens als dit 
noodzakelijk is voor onze dienstverlening en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het betreft 
de volgende gegevens: 

• Voor- en achternaam; 
• Adresgegevens; 
• Telefoonnummer; 
• E-mailadres. 

Bij het uitvoeren van opdrachten kunnen 
aanvullende persoonsgegevens worden 
verwerkt. Deze zijn onderwerp van de meer 
algemene vertrouwelijkheidsafspraken met de 
opdrachtgever. De persoonsgegevens worden 
verwerkt conform het door Esser Management 
Consult & Organisatieadvies hiervoor 
opgestelde verwerkingsregister. 
 
Doelen 
Wij verwerken persoonsgegevens met de 
volgende doelen: 

• U te bereiken indien dit nodig is voor 
onze dienstverlening; 

• U te informeren over wijzigingen van 
onze diensten en producten; 

• Het afhandelen van betalingen; 
• Het voldoen aan wettelijk 

verplichtingen zoals belastingaangiftes.  
 
 
 

 
Esser Management Consult & Organisatieadvies 
is responsible for the processing  of personal 
data as disclosed in this privacy statement. 
 
Contact information 
Web: www.essernet.nl  
Post: Churchilllaan 68, 2012 RR Haarlem 
COC number: 33241170 
E-mail: privacy@essernet.nl 
Telephone: +31653148070 
 
Personal data 
We process personal data when this is either 
necessary for the implementation of our 
services and/or if you choose to provide it to us. 
We process the following personal information:  

• First and last name; 
• Address; 
• Phone number; 
• E-mail address. 

 
When executing assignments additional 
personal data can be processed. The processing 
of this data falls under a general confidentiality 
agreement made with the client. The personal 
data will be processed in accordance with the 
register of processing activities established by 
Esser Management Consult & 
Organisatieadvies. 
 
Purpose 
We process personal data for the following 
purpose: 

• To contact you when this is necessary 
for the implementation of our services; 

• To inform you of any changes in our 
services or products; 

• Handling payments; 
• To comply with legal obligations such as 

tax declarations.  
 
 
 



Bewaartermijn 
Wij bewaren persoonsgegevens minimaal zeven 
jaar. Deze bewaartermijn vloeit voort uit de 
wettelijke verplichtingen met betrekking tot de 
financiële administratie en diverse 
belastingaangiftes.  
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
Wij verkopen nooit persoonsgegevens. Wij 
verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan 
derden als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze dienstverlening of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. In de praktijk betekent 
dit dat wij facturen en andere verplichte 
gegevens beschikbaar houden om op verzoek te 
tonen aan de belastingdienst en andere 
bevoegde instanties. 
 
Wij hebben bewerkersovereenkomsten met de 
organisaties die voor ons mogelijk uw gegevens 
verwerken, om te zorgen voor eenzelfde niveau 
van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
persoonsgegevens: 

• Argeweb Hosting voor website en e-
mail; 

• Apple en Microsoft voor cloudopslag 
van gegevens. 

Wij blijven zelf verantwoordelijk voor de 
verwerkingen van de persoonsgegevens door 
deze organisaties. 
 
Cookies en vergelijkbare technieken 
Onze website, www.essernet.nl, maakt geen 
gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in 
te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Hiervoor kunt u contact met ons opnemen door 
een e-mail te sturen naar privacy@essernet.nl. 
 
Beveiliging en continuïteit 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens 
serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft 
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact op met ons via privacy@essernet.nl. 
 
 
 

Retention period 
The retention period for the personal data we 
store has a minimum of seven years. This 
retention period is derived from the legal 
obligations with regard to financial 
administration and various tax declarations.  
 
Sharing personal data with third parties 
We do not sell personal data. We share 
personal data with third parties exclusively 
when this is necessary for the implementation 
of our services or to comply with legal 
obligations. In practise, this means that we keep 
invoices and bills available for inquiries at the 
request of tax authorities and other regulatory 
bodies. 
 
 
We have processing agreements with the 
organizations that may process your data for us, 
to ensure a same level of security and 
confidentiality of your personal data: 

• Argeweb Hosting for website and e-
mail; 

• Apple and Microsoft for cloud storage 
of data. 

We remain responsible ourselves for the 
processing of the personal data by these 
organizations. 
 
 
Cookies and similar technologies 
Our website, www.essernet.nl, does not make 
use of cookies or similar technologies. 
 
Consulting, changing and deleting personal data 
You have the right to consult, change or delete 
your personal data. In order to do so, you can 
contact us by sending an e-mail to 
privacy@essernet.nl. 
 
Security and continuity 
We take the security of your personal data 
seriously and have taken measures to prevent 
misuse, loss, unauthorized access to, unwanted 
disclosure of and unauthorized alteration of 
your data. If you are under the impression that 
your personal data is not secure or have 
indications of misuse, please contact us through 
privacy@essernet.nl. 
 

 


