
PRIVACYSTATEMENT euroMerger 

euroMerger respecteert de privacy van personen en euroMerger vindt het van belang dat zorgvuldig met 

persoonsgegevens wordt omgegaan. euroMerger voldoet aan de eisen die de Europese 

privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij dat doen. 

Contactgegevens  

euroMerger Holland B.V. 

Schermerhornstraat 2 / Postbus 8 

4463 XD GOES / 4460 AA GOES 

Telefoonnummer 088 220 2447 

E-mailadres info@euromerger.nl 

Kamer van Koophandel 66222508  

Verwerking van persoonsgegevens:  

euroMerger B.V. verwerkt persoonsgegevens van bij / voor haar (potentiële) opdrachtgevers werkzame 

(conctact-)personen, en in het kader van haar werkzaamheden (waaronder bemiddeling en advies bij de 

aan- en verkoop van bedrijven, bedrijfswaarderingen en uitvoeren van due diligence onderzoek) tevens 

van bij of voor die bedrijven werkzame personen, alsmede van betrokken adviseurs en andere personen.  

euroMerger verwerkt voornoemde persoonsgegevens om haar werkzaamheden op grond van de met de 

opdrachtgever gesloten overeenkomst uit te kunnen voeren. 

euroMerger verwerkt tevens persoonsgegevens van personen die de website van euroMerger bezoeken, 

van klanten die gebruikmaken van de diensten van euroMerger zoals op de website genoemd, en/of van 

personen die zelf persoonsgegevens aan euroMerger verstrekken, bijvoorbeeld om op de hoogte te 

blijven van nieuwsbrieven en andere informatie. 

Welke persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die worden verwerkt van bij/ voor opdrachtgevers werkzame personen, adviseurs en 

andere personen: Voor- en achternaam; e-mailadres; telefoonnummer; 

In het kader van de werkzaamheden van euroMerger worden daarnaast de volgende persoonsgegevens 

van bij de bedrijven werkzame personen verwerkt: adres; geboortedatum; geslacht/gender; Nationaliteit; 

kopie identiteitsbewijs; CV; 

Persoonsgegevens die worden verwerkt bij een bezoek aan de website: IP-adres, Internetbrowser en 

apparaat type; en de gegevens die je zelf aan euroMerger verstrekt, zoals naam, e-mailadres en 

telefoonnummer. 

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken  

euroMerger verwerkt liever geen bijzondere persoonsgegevens, maar ontkomt er bij sommige 

werkzaamheden (zoals een due diligence onderzoek naar bedrijfsgegevens) soms niet aan.  
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Dat gaat dan naast de hiervoor al genoemde persoonsgegevens bijvoorbeeld om de volgende bijzondere 

persoonsgegevens: Burgerservicenummer (BSN) en gegevens omtrent gezondheid.  

Gegevens over personen jonger dan 16 jaar verwerkt euroMerger bij voorkeur alleen met toestemming 

van ouders of voogd.  

euroMerger verwerkt persoonsgegevens op grond van het volgende:  

Om onze opdrachten en diensten te kunnen verrichten in het kader van een overeenkomst; en om 

betalingen te kunnen afhandelen; om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om 

een nieuwsbrief toe te kunnen sturen; om je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; of als 

euroMerger daar wettelijk toe verplicht is. 

De verwerking van persoonsgegevens door euroMerger gebeurt op de hierboven omschreven manier en 

is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, gebaseerd op een wettelijke verplichting, op 

grond van gerechtvaardigde belangen of op gegeven toestemming (die altijd kan worden ingetrokken). 

Delen met anderen  

euroMerger deelt persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 

overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, of met uitdrukkelijke 

toestemming. Gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.  

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, denk aan de servers die worden gebruikt 

voor elektronisch verkeer, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau 

van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. euroMerger blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.  

Beveiliging  

euroMerger neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en spant zich in om passende 

technische en organisatorische maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of tegen enige vorm van onrechtmatige 

verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. 

De persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen en de toegang daartoe is 

afgeschermd. Alleen daartoe geautoriseerde personen hebben toegang  

euroMerger houdt de verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers en eventuele 

(sub-)verwerkers ook tot geheimhouding. 

Als je het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact met ons op via  info@euromerger.nl 

Hoe lang we gegevens bewaren  
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euroMerger bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, 

om diensten te verlenen of voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt, tenzij wettelijk 

een langere bewaartermijn is vereist.  

euroMerger bewaart de persoonsgegevens tot maximaal zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin 

de overeenkomst volledig is uitgevoerd, gelijk aan de termijn die de belastingdienst bedrijven verplicht tot 

het bewaren van hun administratie.  

Cookies 

euroMerger maakt gebruik van verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op computer, tablet of 

smartphone. De cookies die euroMerger zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website, 

en voor gebruiksgemak van de gebruiker. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 

opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser 

verwijderen.  Lees hier meer over in ons Cookiebeleid. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een 

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@euromerger.nl. euroMerger zal zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we vragen om een kopie 

van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Daarin dienen pasfoto, MRZ (de strook met 

nummers onderaan paspoort), nummer van het identiteitsbewijs en Burgerservicenummer (BSN) 

zwartgelakt of afgedekt te zijn.  

Heb je klachten, vragen of opmerkingen 

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens door euroMerger, of een vraag of een 

opmerking over deze privacyverklaring, dan kunt je contact opnemen met euroMerger op het adres, 

telefoonnummer of emailadres zoals hierboven vermeld. Daarnaast heb je altijd de mogelijkheid om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

Wijzigingen 

euroMerger behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Check 

daarom regelmatig de website, de daarop gepubliceerde versie is de geldende. De laatste wijziging 

dateert van 19 januari 2022. 
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