
Bonnerman & Partners bv, gevestigd aan Gooimeer 2 a , 1411 DC Naarden, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacy verklaring. 
 
 
Contactgegevens: 
 
https://www.bonnerman.nl 
 
Gooimeer 2 a, 1411 DC Naarden 
  
0356982725 
 
Mr.D.Bos is Functionaris Gegevensbescherming van Bonnerman & Partners bv. Hij is te 
bereiken via bos@bonnerman.nl 
 
 
 
*************************************************************************** 
 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
 
Bonnerman & Partners bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van 
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
 

• Voor en achternaam 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Locatiegegevens 
• Bankrekeningnummer(s) 
• BSN 

 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
 
 
Bonnerman & Partners bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige 
persoonsgegevens van u: 
 



• Gezondheid 
• Mogelijk strafrechtelijk verleden 
• Fiscale gegevens 
• Financiële gegevens 

 
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
Bonnerman & Partners bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

• Het afhandelen van betalingen en andere handelingen in het kader van onze 
verplichtingen uit hoofde van de al dan niet wettelijke taken. 

• U te kunnen bellen of mailen 
• Bonnerman & Partners bv verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe 

verplicht zijn, zoals gegevens voor belastingaangifte en rapportage aan de rechtbank. 
 
 
 
 
Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
 
 
Bonnerman & Partners bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren hierbij 
de wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens in het kader van onze 
werkzaamheden. 
Bonnerman & Partners bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de 
daaraan ten grondslag liggende wettelijke verplichtingen en regelgeving. 
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 

 
Bonnerman & Partners bv deelt uw persoonsgegevens slechts met derden als dit 
noodzakelijk is in het kader van haar wettelijke verplichtingen. 
 
 
 
Cookies of vergelijkbare technieken 

 
 

Bonnerman & Partners bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
 



Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Bonnerman & Partners bv neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt 
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 dat contact met 
onze klantenservice via info@bonnerman.nl 
 
 
 
 
 


