
 
Privacyverklaring Halkes InfoPro 
 
 
Reikwijdte van deze privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle natuurlijke personen waarvan Halkes InfoPro 
persoonsgegevens verwerkt. Dit kunnen onder meer zijn: 

• medewerkers en partners van Halkes InfoPro; 

• cliënten van Halkes InfoPro en medewerkers van cliënten; 

• potentiele cliënten van Halkes InfoPro; 

• personen die betrokken zijn bij een onderzoek dat Halkes InfoPro uitvoert; 

• personen die een rol spelen of genoemd worden in bijeenkomsten waarvan Halkes InfoPro 
verslagen maakt; 

• personen waarmee Halkes InfoPro communiceert of die met Halkes InfoPro communiceren. 
Halkes InfoPro behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen indien wettelijke of 
bedrijfsmatige omstandigheden dat noodzakelijk maken. 
 
Soorten persoonsgegevens die Halkes InfoPro verwerkt 
Halkes InfoPro verwerkt de volgende persoonsgegeven:  

• gegevens die zijn verstrekt door betreffende personen zelf; 

• gegevens uit openbare bronnen; 

• gegevens uit informatie die is verstrekt door cliënten van Halkes InfoPro, wederpartijen en 
overige betrokkenen in het kader van een gerechtvaardigd onderzoek door Halkes InfoPro; 

• gegevens afkomstig uit informatie die Halkes InfoPro heeft verworven door 
recherchewerkzaamheden in het kader van een gerechtvaardigd onderzoek; 

• Gegevens die afkomstig zijn uit hetgeen besproken is in bijeenkomsten waarvan Halkes InfoPro 
verslagen maakt. 

 
Doelen van de verwerking van persoonsgegevens 
Halkes InfoPro verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

• een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering; 

• het vastleggen van resultaten van recherchewerkzaamheden die op verzoek van opdrachtgevers 
worden ingesteld en het rapporteren van de bevindingen van de onderzoeksopdracht aan 
opdrachtgevers; 

• het bevragen van de gegevens die op grond van de hierboven genoemde activiteit zijn vastgelegd 
met het oog op onderzoeksopdrachten tot het uitvoeren van achtergrondonderzoeken, alsmede 
bij de aanvaarding van nieuwe opdrachten; 

• het (doen) verrichten van analyses van niet op personen herleidbare gegevens voor statistische 
en/of wetenschappelijke doeleinden; 

• het doen van aangifte van een vermoeden van een gepleegd strafbaar feit bij een 
opsporingsambtenaar; 

• het nakomen van wettelijke verplichtingen; 

• het nakomen van overeenkomsten; 

• het leveren van onderzoeks-, notuleer- en adviesdiensten; 

• het kunnen doen van rapportages en publicaties; 

• het onderhouden van contact en communicatie; 



• het verrichten van marketingactiviteiten. 
Indien Halkes InfoPro persoonsgegevens heeft verwerkt voor publicatie- of rapportagedoeleinden, 
houdt de werking van deze privacyverklaring onmiddellijk op met de publicatie of rapportage van 
betreffende gegevens. 
 
Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 
De verwerking van persoonsgegevens door Halkes InfoPro berust altijd op een of meer van de 
volgende grondslagen: 

• expliciete toestemming van de betreffende persoon; 

• noodzakelijkheid ter voldoening aan een wettelijke plicht van Halkes InfoPro; 

• noodzakelijkheid voor de uitvoering van een door Halkes InfoPro gesloten overeenkomst; 

• noodzakelijkheid voor een gerechtvaardigd belang van Halkes InfoPro; 

• noodzakelijkheid voor een gerechtvaardigd belang van een derde aan wie de gegevens worden 
verstrekt; 

• noodzakelijkheid voor een gerechtvaardigd publiek belang; 

• noodzakelijkheid ter vrijwaring van een vitaal belang van de betreffende persoon. 
Van de verwerking van persoonsgegevens wordt afgezien in gevallen waarin een belang of de 
fundamentele rechten en vrijheden van een onderzochte persoon – in het bijzonder het recht op 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer – prevaleren boven de belangen die de grondslag voor 
de gegevensverwerking vormen. 
 
Beveiliging van persoonsgegevens 
Halkes InfoPro neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verwerkte 
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking. 
Personen die namens Halkes InfoPro toegang hebben tot verwerkte persoonsgegevens, zijn 
gehouden tot geheimhouding. 
 
Delen door Halkes InfoPro van persoonsgegevens 
Halkes InfoPro kan verwerkte persoonsgegevens delen uitsluitend in de volgende gevallen: 

• met degenen wier persoonsgegevens Halkes InfoPro heeft verwerkt ten einde hen te informeren 
over de verwerking van de persoonsgegevens; 

• met derden op grond van een gerechtvaardigd belang van deze derden; 

• met justitiële autoriteiten op grond van een wettelijke plicht en/of op grond van een 
gerechtvaardigd belang van Halkes InfoPro of een derde; 

• met externe leveranciers van Halkes InfoPro in verband met de rechtmatige verwerking van de 
persoonsgegevens in voor de in deze verklaring genoemde doeleinden; 

• met derden op verzoek van de degenen wier persoonsgegevens Halkes InfoPro heeft verwerkt; 

• met derden op grond van een gerechtvaardigd algemeen publiek belang. 
Derden met wie Halkes InfoPro op een van de bovenstaande gronden persoonsgegevens deelt, zijn 
zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Halkes InfoPro is in die gevallen 
noch verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens door deze 
derden. 
Indien een derde persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Halkes InfoPro, 
sluit Halkes InfoPro daarmee een verwerkersovereenkomst af conform de in de AVG omschreven 
vereisten. 
 
Bewaartermijnen 
Halkes InfoPro bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de in deze verklaring 
genoemde doeleinden of voor het voldoen aan de wettelijke plicht daartoe. 
 
 



Rechten omtrent de verwerking van persoonsgegevens 

• Natuurlijke personen wier persoonsgegevens Halkes InfoPro heeft verwerkt, kunnen bij Halkes 
InfoPro de gegevens die Halkes InfoPro over hen heeft, opvragen. Halkes InfoPro zal deze 
informatie verstrekken, tenzij een zwaarwegend belang van een derde of een zwaarwegend 
publiek belang daaraan in de weg staat. 

• Natuurlijke personen wier persoonsgegevens Halkes InfoPro heeft verwerkt, kunnen Halkes 
InfoPro verzoeken hun gegevens te laten corrigeren, aanvullen, wijzigen of verwijderen indien 
deze onvolledig of onjuist zijn of indien de verwerking plaatsvindt in strijd met een wettelijk 
voorschrift. Halkes InfoPro zal aan dit verzoek gehoor geven nadat de verzoeker de onjuistheid 
van de gegevens dan wel de strijdigheid met een wettelijk voorschrift heeft aangetoond. 

• Natuurlijke personen wier persoonsgegevens Halkes InfoPro heeft verwerkt, kunnen Halkes 
InfoPro verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te staken. Halkes InfoPro zal in die 
gevallen de verwerking van persoonsgegevens staken indien blijkt dat het daartoe wettelijk 
verplicht is en geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen 
dan de belangen van de verzoeker. 

 
Klachten 
Natuurlijke personen kunnen middels de klachtenregeling van Halkes InfoPro bezwaar maken tegen 
de verwerking van hun persoonsgegevens door Halkes InfoPro.  


