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PRIVACYVERKLARING OSINT & RECHERCHEBUREAU.NL 
 

 
OSINT & Recherchebureau.nl;  particulier recherchebureau met vergunning POB 1805, 
erkend door Ministerie van Veiligheid en Justitie. OSINT & Recherchebureau.nl zal alle data 
(inclusief website), die aan OSINT & Recherchebureau.nl verstrekt of verkregen wordt 
vertrouwelijk behandelen en zorgvuldig verwerken en beveiligen volgens de richtlijnen van 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de daaruit voortvloeiende wetgevingen van Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
OSINT & Recherchebureau.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 
zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
OSINT & Recherchebureau.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van 
onze diensten en u uw gegevens zelf aan ons, vrijwillig, heeft verstrekt of zijn verkregen via 
onze opdrachtgevers. Uw persoonsgegevens kunnen ook aangeleverd worden door derden. 
Daarnaast kunnen uw gegevens ook op openbare bronnen staan. Het kan zijn dat ook 
bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerkt worden. OSINT & 
Recherchebureau.nl deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u als opdrachtgever. Ook indien dit 
noodzakelijk is gezien de hieronder benoemde doelen. 
 
DOEL VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
OSINT & Recherchebureau.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierna te noemen 
navolgende doeleinden: 

- voor de juiste uitvoering van (recherche) onderzoeken en diensten; 
- voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en 

andere belanghebbenden; 
- voor instellingen of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen 

gehouden zijn uw gegevens te bewaren; 
- voor het uitvoeren van een overeenkomst; 
- om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen; 
- voor het verwerken van betalingen. 

 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
Hieronder vindt u in ieder geval de volgende persoonsgegevens, voor zover deze bij ons 
bekend zijn (geworden): 

- naam, adres en woonplaats gegevens; 
- contactgegevens; 
- e-mail adres(sen);  
- overige gegevens welke door u, vrijwillig, zijn verstrekt. 

 
GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
In de privacywet, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de grondslagen 
opgenomen voor verwerking van persoonsgegevens. OSINT & Recherchebureau.nl verwerkt 
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hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna vermelde 
grondslagen van artikel 6 AVG, waarvan er vier grondslagen van toepassing zijn op onze 
werkzaamheden: 

- met toestemming van de persoon om wie het gaat; 
- als het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te 

voeren; 
- als het noodzakelijk is om gegevens te verwerken omdat dit wettelijk verplicht is; 
- als het noodzakelijk is om gegevens te verwerken om het gerechtvaardigde belang te 

behartigen. 
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING 
OSINT & Recherchebureau.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat 
hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OSINT & Recherchebureau.nl) tussen 
zit. Automatische besluitvorming is meestal verboden.  
 
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
OSINT & Recherchebureau.nl bewaart uw persoonsgegevens, op grond van wettelijke 
verplichtingen, niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw 
gegevens worden verzameld.  
 
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 
OSINT & Recherchebureau.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor 
de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met derden, die namens of in opdracht voor OSINT & Recherchebureau.nl 
worden ingeschakeld en uw gegevens verwerken, wordt er een verwerkersovereenkomst 
gesloten, waardoor derden zich eveneens moeten houden aan naleving van de wetten op de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Derden ofwel de 
verwerkingsverantwoordelijke(n) blijven ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de verdere 
verwerking van gegevens en naleving van de wetten op de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  
 
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
OSINT & Recherchebureau.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook 
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
Meer informatie over cookies verwijzen we u door naar onze cookieverklaring waarin we 
uitleggen wat deze cookies precies doen en waarom ze er zijn. 
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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 OSINT 
& Recherchebureau.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent 
dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken 
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U 
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osintrb.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, Machine Readable Zone 
(MRZ) de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Deze gegevens 
zullen enkel gebruikt worden om u identiteitsbewijs te controleren. De kopie zal daarna 
direct vernietigd worden. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op 
uw verzoek.  
 
GEGEVENSBEVEILIGING 
OSINT & Recherchebureau.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en 
ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat enkel 
alleen medewerkers van OSINT & Recherchebureau.nl toegang hebben tot uw gegevens, dat 
de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheids- en 
beveiligingsmaatregelen frequent gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de 
volgende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen: 

- het gebruik van drive encryptie ter bescherming van alle gegevens en wachtwoorden 
op computers, laptops en systemen; 

- het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoordenbeleid op onze systemen; 
- het gebruik van encryptie (versleuteling) van digitale bestanden; 
- het gebruik van beveiligingssoftware zoals antivirusscanner en firewall; 
- het gebruik van back-up voor herstel bij technische of fysieke incidenten; 
- het gebruik van beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security 

(TLS) technologie; 
- een besturingssysteem die automatisch up-to-date worden gehouden; 
- het kantoor is buiten werktijden aangesloten op een hoogwaardig en gecertificeerd 

beveiligingssysteem; 
- documenten worden in archiefkasten en brandwerende kasten bewaard die op slot 

zitten. Enkel de medewerkers van OSINT & Recherchebureau.nl hebben hier toegang 
toe; 

- het gebruik van een papierversnipperaar; 
- medewerkers worden goed geïnformeerd over het belang van bescherming van 

persoonsgegevens; 
- er wordt frequent getest en geëvalueerd betreffende onze veiligheids- en 

beveiligingsmaatregelen. 
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VRAGEN OF KLACHTEN 
Mocht u vragen of klachten hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u  
contact opnemen met Özlem Lieberwirth, leidinggevende. Zij is gecertificeerd Data 
Protection Officer (DPO)/ Functionaris Gegevensbescherming (FG). Zij zal uw vraag of klacht 
zorgvuldig behandelen. U kunt haar bellen op telefoonnummer 06 21 83 88 86 of een mail 
sturen naar info@osintrb.nl. Wanneer dit onvoldoende tot tevredenheid verloopt, heeft u 
het recht een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING 
OSINT & Recherchebureau.nl behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze 
privacyverklaring. Als er wijzigingen worden aangebracht kunt u aan de datum die onderaan 
vermeld staat zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is. Wij raden u aan onze website 
regelmatig te raadplegen. 
 
OSINT & RECHERCHEBUREAU.NL VERWIJST U NAAR DE VOLGENDE WEBSITES: 

- Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
- Screeningsautoriteit Justis 
- Branchevereniging Particuliere Onderzoekbureaus (BPOP) 

 
 
Deze privacyverklaring is vastgesteld op 14 oktober 2020. 
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