Privacyverklaring Poedercoat Beverwijk B.V.
EXTERN

1. In dit privacyreglement leggen wij u uit hoe Poedercoat Beverwijk B.V. met uw
persoonsgegevens omgaat. Dit zijn alle persoonlijke gegevens die u aan ons toevertrouwt.
2. Verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens zijn wij, de besloten vennootschap
Poedercoat Beverwijk B.V., gevestigd aan de (1948 RH) Flevoland 22 te Beverwijk en
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64225410. Dit is onze
hoofdvestiging. Bij alle vragen rondom privacy kunt u terecht bij onze contactpersoon voor
privacyzaken, de heer J. Groenewoud, die bereikbaar is op telefoonnummer 0251-221525 en
e-mailadres jos@poedercoatbeverwijk.nl.
3. Wij verzamelen persoonlijke gegevens altijd met een doel en met een wettelijke grondslag.
De volgende gegevens worden door ons verzameld omdat wij deze nodig hebben voor een
goede uitvoering van uw opdracht:
a) Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer;
b) Het factuurbedrag behorende bij de opdracht die u aan ons verstrekt;
c) In sommige gevallen ontvangen wij uw bankrekeningnummer.
4. Mochten wij u vragen om nog andere gegevens aan te leveren dan zullen wij u informeren
over het doel en de grondslag daarvoor. Er zullen nooit meer gegevens van u worden
gevraagd dan noodzakelijk.
5. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan onze boekhouder doorgegeven.
6. Op basis van de wet heeft u het recht op:
I.
II.
III.

IV.

V.

Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het
ontvangen van een kopie van die gegevens;
Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden
hersteld;
Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond
bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden
bewaard;
Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, in geval deze niet kloppen of
in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor een
juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de
gegevens;
Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u
bewaren.

7. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel:
a) Uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer bewaren wij
maximaal één jaar na uitvoering van de opdracht;
b) Het factuurbedrag bewaren wij maximaal 7 jaar.
8. Na het verstrijken van de hiervoor genoemde bewaartermijnen worden de
persoonsgegevens verwijderd en vernietigd.
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9. Mocht u van mening zijn dat de bepalingen van dit reglement en/of de Algemene
Verordening Gegevensbescherming niet worden nageleefd, dan heeft u het recht daar een
klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de organisatie die toezicht houdt
op het naleven van de privacywetgeving.
10. Dit reglement treedt in werking op 25 mei 2018.

Recht op bezwaar
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke
gegevens. U kunt uw bezwaar schriftelijk indienen bij Poedercoat Beverwijk B.V. Binnen vier
weken ontvangt u onze schriftelijke reactie.
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