
PRIVACY STATEMENT 

Van Lanschot Executive Search/Van Lanschot & Partners (VL&P) en de met haar 
verbonden entiteiten VL&P Executive Search, VL&P Recruitment, VL&P 
Coaching en VL&P Interim management, respecteert uw privacy en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft strikt vertrouwelijk 
en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), wordt behandeld. 
Graag willen wij u informeren hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld en hoe gebruiken wij deze?  
Wij verwerken persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de uitvoering 
van onze diensten, nakoming wettelijke verplichtingen, communicatie, 
financiële administratie en betaling facturen. Opgeslagen gegevens kunnen zijn 
gegevens uit het cv, zoals naam-adres-woonplaats, geboortedatum, huidige en 
vorige functies; gespreksverslagen van interviews en coaching sessies en 
contactmomenten. 

Al onze medewerkers dragen te allen tijde de grootste zorg voor 
geheimhouding van vertrouwelijke informatie die door opdrachtgever, 
kandidaat of cliënt aan hem/haar wordt toevertrouwd. 

Wij verwerken geen gegevens van personen jonger dan 16 jaar. 
 
Verstrekking aan derden 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan derden zonder uw 
voorafgaande toestemming uitgezonderd in het kader van het verstrekken van 
diensten en informatie die u aanvraagt, of wanneer wij daartoe wettelijk 
verplicht zijn dit te doen. 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn 
gevestigd. 
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verwerkt, dan wel op grond 
van de wet is vereist. 
 
Beveiliging 
Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde bekendmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 



 
 
 
 
Uw rechten 
Indien u uw gegevens wilt inzien, corrigeren of verwijderen of vragen heeft over 
deze Privacy Statement, kunt u contact opnemen door een e-mail te zenden aan 
info@vanlanschotenpartners.nl 
 
Cookies en gebruik cookies 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser kunnen worden geplaatst 
wanneer u onze website (www.vanlanschotenpartners.nl) bezoekt. Cookies 
worden voornamelijk gebruikt voor administratieve doeleinden, om uw 
ervaring met onze website te verbeteren. Wanneer u bijvoorbeeld terugkeert 
naar de site nadat u bent ingelogd, geven cookies informatie aan de site, 
inclusief persoonlijke informatie, zodat de site onthoudt wie u bent. 
 
Wij gebruiken cookies voornamelijk om anonieme analyses vast te leggen om 
onze website-ervaring en prestaties te verbeteren. Dit omvat het verzamelen 
van statistische informatie over onder andere de gebruiksfrequentie van onze 
site, de bezochte pagina's, de duur van elk bezoek, evenals informatie over uw 
computer, besturingssysteem, browser, taal en land. We gebruiken geen 
cookies om persoonlijke informatie op te slaan die door anderen kan worden 
gelezen of begrepen. 
 
Met de instellingen van uw internetbrowser kunt u ervoor kiezen uw computer 
u te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of u 
kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Raadpleeg het Help-menu 
van uw browser voor meer informatie over de juiste manier om uw cookies te 
wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, hebt u mogelijk geen 
toegang tot veel functies, maakt u uw browsen of onze site soepeler en werken 
sommige van onze services mogelijk niet correct. U kunt cookies op elk 
gewenst moment verwijderen met behulp van de relevante optie of uw 
internetbrowser of door de cookies op uw harde schijf te verwijderen. Als u uw 
browser wilt wijzigen om u op de hoogte te stellen wanneer u een nieuwe 
cookie ontvangt of om cookies helemaal uit te schakelen, raadpleegt u Cookies 
beheren. 
 



Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan we ervan uit dat u de 
ontvangst van alle cookies op onze website accepteert. 
 
 
Wijzigingen 
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Statement aan te passen en 
adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn 
doorgevoerd. 
 
Deze Privacy Statement is opgesteld op 24 juli 2019 
 
 


