
PRIVACY VERKLARING mr T.G. Brown-Knip 

 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Mr T.G. Brown-Knip kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van haar diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt: 

- Voor- en achternaam; 

- Adresgegevens; 

- Telefoonnummer; 

- Burger service nummer 

- Eventueel medische gegevens 

 

Waarom heeft mr T.G. Brown-Knip gegevens nodig 

Zij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Om telefonisch en/of schriftelijk contact met u te kunnen opnemen wanneer dit nodig is om haar dienstver-

lening uit te kunnen voeren en/of door u gestelde vragen te kunnen beantwoorden. 

 

Hoe lang mr T.G. Brown-Knip de gegevens bewaart 

Zij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 

gegevens worden verzameld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Delen met derden 

Mr T.G. Brown-Knip verstrekt uitsluitend informatie aan derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uit-

voering van haar diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij wettelijke en 

daarop gebaseerde verplichtingen dit verhinderen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mr T.G. Brown-Knip, postadres Duits-

landlaan 25, 2711 BG Zoetermeer.  

Om er zeker van te zijn dat het genoemd verzoek door u is gedaan, vraagt zij u een kopie van uw identi-

teitsbewijs mee te sturen, onder opgave van uw adresgegevens,  met zwartmaking van uw pasfoto en Bur-

gerservicenummer (BSN), dit ter bescherming van uw privacy.  

Zij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren. 

 

Beveiliging 

Mr T.G. Brown-Knip neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Als er aanwijzingen zijn van misbruik van uw persoonsgegevens, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met haar via het voormelde postadres of via email: info@tbrown.nl  

 

Contactgegevens: 

Mr T.G. Brown-Knip 

Postadres Duitslandlaan 25 

2711 BG Zoetermeer 

Telefoon: 06-1052 1366 

E-mail   : info@tbrown.nl   

 

Aanpassen privacyverklaring 

T.G. Brown-Knip behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. 
       

mailto:info@tbrown.nl

