
   

PRIVACY VERKLARING VAN 2SOLVE INVESTIGATIONS 

 

2Solve Investigations is een recherchebureau dat haar werkzaamheden verricht met een POB 
vergunning, afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 2Solve Investigations is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 2Solve Investigations hecht eraan te melden dat uw persoonsgegevens 
zorgvuldig worden verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is hierin leidend.  
 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) of Data Protection Officer (DPO) 
 
Peter van Rijn is de FG / DPO van 2Solve Investigations. Hij is het aanspreekpunt van 2Solve 
Investigations voor vragen over de wijze waarop 2Solve Investigations gegevens verwerkt en is 
te bereiken via peter.vanrijn@2solve-investigations.nl  
 
Verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw persoonsgegevens 
Soms verkrijgen wij persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat we uw 
persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of vanuit andere werkzaamheden hebben 
verkregen. 2Solve Investigations deelt persoonsgegevens uitsluitend met derden wanneer dit 
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u als opdrachtgever en indien dit 
noodzakelijk is gezien de hieronder benoemde doelen of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens 
Het is mogelijk dat 2Solve Investigations uw persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze 
gegevens voor de volgende doeleinden:  

• Voor de juiste uitvoering van screening en integriteitsonderzoeken. 

• Voor de juiste uitvoering van rechercheonderzoeken. 

• Voor de juiste uitvoering van feitenonderzoeken. 

• Voor het verstreken van de juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en 
andere belanghebbenden. 

• Voor instellingen of bedrijven waar wij op grond van een wettelijke verplichting 
gehouden zijn gegevens te bewaren.  

 
2Solve Investigations verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de grondslagen 
vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer uw 
persoonsgegevens worden verwerkt zal 2Solve Investigations zorgdragen dat u hieromtrent 
wordt geïnformeerd.  
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Welke gegevens verwerken wij.  
2Solve Investigations verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens, voor zover deze 
bij ons bekend zijn (geworden). 

• Naam, adres en woonplaats gegevens. 

• Contactgegevens (b.v. GSM nummer, e-mailadres) 

• Gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) 
heeft verstrekt.  

 
Hoe weet u welke persoonsgegevens er door ons worden bewaard. 
2Solve Investigations bewaart uw gegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens 
van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft 
hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen maar 
ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen is toestemming 
gegeven om de persoonsgegevens te bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te 
alle tijde) intrekken.  
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens. 
2Solve Investigations bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. 2Solve Investigations 
bewaart alleen de noodzakelijke persoonsgegeven. Onderzoeksgegevens worden minimaal één 
jaar bewaard, tenzij een (voorziene) lopende procedure langer vereist.  
 
Veilig bewaren van uw persoonsgegevens 
2Solve Investigations neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus. Daarom zijn 
passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.   
 
Constateren datalek 
In geval van het ontdekken van een datalek zal 2Solve Investigations handelen conform de AVG 
en de uitgebrachte richtlijnen van de toezichthouders daarover. Daarnaast zal 2Solve 
Investigations de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen van de feitelijke situatie en 
passende maatregelen nemen.  
 
Klachten  
Bent u niet tevreden met de wijze waarop 2Solve Investigations met uw persoonsgegevens is 
omgegaan, dan verzoeken wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met 2Solve 
Investigations. Wij zullen uw vraag en/of uw klacht zorgvuldig behandelen.  
 
U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse 
toezichthouder.  
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2Solve verwijst u tevens naar de volgende websites: 

• De autoriteit persoonsgegevens 

• Informatie over de AVG 

• Website van de dienst justis 

• De BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoeksbureaus 
 
Voor vragen over dit document kunt u contact met ons opnemen via: 
info@2Solve-Investigations.nl of het telefoonnummer 085-0606010 
 
 
Katwijk, februari 2019 
 

 

mailto:info@2Solve-Investigations.nl

