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Bedrijf  
BPT, gevestigd in Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven 
in deze privacyverklaring.  
Contactgegevens:  

Bart Koomen.  
Oranje-Vrijstaatkade 21 

1093KS Amsterdam 

info@bartpt.nl 

 
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van BPT. 
Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. 
BPT respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie 

die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

 

Gebruik van mijn diensten 

De gegevens van de cliënten worden bewaard zolang men gebruik maakt van de diensten bij BPT, na 

uitschrijven worden de gegevens alleen nog bewaard indien dit nodig is en zullen daarna verwijderd worden. 

 

PRIVACY 
Wanneer u het contactformulier invult en verstuurt, worden de gegevens zolang als strikt noodzakelijk is bewaard. 

Alle e-mails die u verstuurd naar info@bartpt.nl met een vraag/vragen worden met respons bewaard op mijn 
persoonlijke pc zolang als strikt noodzakelijk is. 
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht 
om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens door BPT en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 
computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@bartpt.nl.  
 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de 
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter 

bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw 
verzoek.  
 

Cookies  
BPT gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 

Derden 
Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, verhuurd of verkocht,  
 

Vragen en feedback 
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met info@bartpt.nl. 


