Privacyverklaring Kooijker van Dieren V.O.F.
Datum verklaring: 14 mei 2018
Kooijker van Dieren is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze verklaring is van toepassing voor de volgende organisatie:
Kooijker van Dieren V.O.F.
Kolkweg 17a
8055 PS Laag Zuthem
KvK 05018636
0529-497340
www.kooijkervandieren.nl
Aanleiding
Kooijker van Dieren hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In
deze privacyverklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden
verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met
betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Kooijker van Dieren verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de
contactgegevens van (potentiële) klanten en van leveranciers van diensten en/of producten.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:
Persoonsgegevens
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
- Bankrekeningnummer
-

Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt

Bewaartermijn
Minimaal 2 jaar na laatste contact
Minimaal 2 jaar na laatste contact
Minimaal 2 jaar na laatste contact
Minimaal 2 jaar na laatste contact
Minimaal 2 jaar na laatste contact
Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege
fiscale bewaarplicht
Minimaal 2 jaar na laatste contact

Kooijker van Dieren bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een
wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie,
zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij
verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen en grondslagen:
Doel gegevensverwerking
- Het aanbieden en uitvoeren van diensten
- Het afleveren van goederen en diensten
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien
dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren
- Je informeren over wijzigingen van onze
diensten en producten
- Het afhandelen van jouw betaling
-

Verzenden van onze nieuwsbrief

-

Uitvoeren van boekhouding volgens
eisen van de Belastingdienst

Grondslag gegevensverwerking
Uitvoeren overeenkomst
Uitvoeren overeenkomst
Uitvoeren overeenkomst

Uitvoeren overeenkomst
Uitvoeren overeenkomst
Uitvoeren overeenkomst bij klanten,
gerechtvaardigd belang (marketingbelang)
bij potentiële klanten.
Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Kooijker van Dieren verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kooijker van Dieren blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals
bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kooijker van Dieren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Social media
Op onze website staan buttons van social media, zoals Facebook, zodat onze berichten
gemakkelijk te delen zijn. Het gebruik van social media is de eigen verantwoordelijkheid van
de gebruiker. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EUUS Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media kanalen
om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kooijker van Dieren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kooijker
van Dieren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een
verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens
of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw
persoonsgegevens sturen naar info@kooijkervandieren.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo
snel mogelijk op jouw verzoek, ons streven is om binnen een week te reageren. Kooijker van
Dieren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Vragen
Heb je toch nog vragen over deze privacyverklaring? Stuur ons gerust een e-mail
(info@kooijkervandieren.nl) of neem telefonisch contact op (0529-497340).

