1. ALGEMEEN

PRIVACYVERKLARING

a. Van den Boom-Vermeulen Schilderwerken B.V. hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
b. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig
met uw persoonsgegevens om.
Wij verplichten ons daarbij de verwerkte persoonsgegevens goed te beveiligen
en beperken ons daarbij tot verwerking van die persoonsgegevens die:
1) Verplicht zijn vanuit wet- en regelgeving, waaronder:
➢ Belastingwetgeving;
➢ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2) Noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
a. persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de doelen
waarvoor deze zijn verstrekt;
b. geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt dan wel dat deze
gegevens doorgegeven moeten worden om aan wettelijke eisen te kunnen
voldoen;
c. passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
d. foto’s van uitgevoerde projecten op onze website uitsluitend worden
voorzien van omschrijvingen en plaatsnaam;
e. op de hoogte zijn van uw rechten over de verwerkte persoonsgegevens,
waaronder het recht op:
➢ inzage;
➢ correctie;
➢ verwijdering voor zover er geen wettelijk verplichting is waardoor de
verwijdering niet mag plaatsvinden.
c. Wij zijn verantwoordelijk voor een veilige en verantwoorde verwerking van aan
ons beschikbaar gestelde persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van
onze privacyverklaring, of anderszins, vragen heeft hierover heeft, of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens aan het eind van
deze privacyverklaring.
1. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) KLANTEN
Wij verwerken basale persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
a. het informeren van (potentiële) klanten;
(het uitsluitend op aanvraag toesturen brochures, offertes en informatie over
aanvullend onderhoud);
b. het afsluiten en factureren van aanneemovereenkomsten met klanten;
c. het uitvoeren van deze aanneemovereenkomsten met klanten;
d. het verzorgen van garantie inspecties op het uitgevoerde werk.
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Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. Informeren van (potentiële) klanten die hierom vragen;
b. Uitvoeren van aanneemovereenkomsten met klanten.
Voor deze doeleinden dienen wij de volgende persoonsgegevens te verwerken:
➢ Naam opdrachtgever;
➢ Naam contactpersoon of contactpersonen;
➢ Postadres;
➢ Werkadres(sen);
➢ Telefoonnummer(s);
➢ E-mailadres(sen).
Wij slaan de persoonsgegevens op:
➢ gedurende de periode dat wij u zien als een mogelijk geïnteresseerde;
➢ gedurende de uitvoering en garantietermijn en het aanbod van aanvullend
onderhoud.
Na afloop van de garantietermijn en het niet ingaan op aanvullend onderhoud
worden de persoonsgegevens gearchiveerd voor zover hier wettelijke
verplichtingen op rusten.
2. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN (POTENTIËLE) LEVERANCIERS
Wij verwerken basale persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
a. het informeren van mogelijkheden, leveringsvoorwaarden en prijzen;
b. het afsluiten en facturering van leveringsovereenkomsten;
c. mogelijke vervolg leveringen;
d. aanspraak maken op garantiebepalingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. Verzamelen van productgegevens, prijzen en leveringsvoorwaarden;
b. Het plaatsen van opdrachten.
Voor deze doeleinden dienen wij de volgende persoonsgegevens te verwerken:
➢ Bedrijfsnaam leverancier;
➢ Naam contactpersoon of contactpersonen;
➢ Postadres;
➢ Bezoekadres(sen);
➢ Telefoonnummer(s);
➢ E-mailadres(sen);
➢ KvK nummer;
➢ Bankgegevens;
➢ BTW nummer.
Wij slaan de persoonsgegevens op:
➢ gedurende de periode dat wij u zien als een mogelijk leverancier;
➢ gedurende de looptijd van de opdracht en de garantietermijn.
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3. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN EIGEN MEDEWERKERS
EN INGEHUURD PERSONEEL
Wij verwerken basale persoonsgegevens ten behoeve van het volgende doeleinde:
a. Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;
b. vastlegging van afspraken met ZZP-ers;
c. vastlegging van afspraken met uitzendbureaus, detacheringbedrijven en
daarmee vergelijkbare organisaties;
d. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
a. de arbeidsovereenkomst(en);.
b. de contractafspraken.
Voor deze doeleinden moeten wij de volgende persoonsgegevens verwerken:
➢ Naam;
➢ Privé adres;
➢ Telefoonnummer(s);
➢ E-mailadres(sen);
➢ Geboortegegevens;
➢ Burger Service Nummer;
➢ Burgerlijke staat;
➢ Bankgegevens;
➢ Arbeidgerelateerde verzekeringsgegevens;
➢ Rijbewijsgegevens;
➢ Kopie ID-bewjs.
Wij slaan deze persoonsgegevens op:
➢ gedurende de periode dat er sprake is van een arbeidsrelatie in welke vorm dan
ook;
➢ gedurende de periode dat dit wettelijk verplicht is.
4. GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN
a. Verstrekte persoonsgegevens kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo
➢
➢
➢
➢

maken wij gebruik van derde partijen voor:
Het leveren van te verwerken materialen door leveranciers;
het leveren van diensten door onderaannemers;
het uitvoeren van de salarisadministratie;
het uitvoeren van Arbozaken.

b. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen
verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers)
hebben wij de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van alle
persoonsgegevens te waarborgen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan
derden tenzij dit wettelijk verplicht is. Wel kunnen wij persoonsgegevens delen
met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
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5. MINDERJARIGEN
Wij verwerken persoonsgegevens van personen < 16 jaar indien:
➢ daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders, verzorgers of
wettelijke vertegenwoordigers;
➢ er een wettelijke verplichting voor is gesteld.
6. COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN
Wij zullen uitsluitend gebruik maken van technische, functionele en analytische
cookies. Deze cookies zullen op geen enkele wijze inbreuk maken op uw privacy.
Cookies die wij eventueel gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
en het gebruiksgemak van onze website. Ze zorgen ervoor dat onze website naar
behoren werkt en kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
7. BEWAARTERMIJN
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
8. BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen Het beveiligingsniveau is zorgvuldig afgestemd op
de risico’s door vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking. Daarbij
is tevens rekening gehouden met de stand der techniek, uitvoeringskosten, de
aard, omvang en context en verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en
ernst voor de betrokken personen als er een beveiligingslek ontstaat
Bijvoorbeeld:
➢ alle personen die namens ons bedrijf van persoonsgegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, zij hebben hiervoor een
privacy addendum op hun arbeidsovereenkomst getekend;
➢ we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
➢ Fysieke documenten met persoonsgegevens zijn opgeslagen in het kantoor.
Bij afwezigheid van leidinggevend of administratief personeel wat gemachtigd is
voor het beheer van de persoonsgegevens is deze ruimte afgesloten.
➢ Wij maken regelmatig back-ups van al onze gegevens om deze te kunnen
herstellen bij fysieke of technische incidenten. Deze back-ups worden op een
beveiligde plaats buiten ons bedrijfsadres bewaard;
➢ Onze medewerkers zijn geïnformeerd over en bewust van het belang van de
bescherming van persoonsgegevens.
➢ We testen en evalueren regelmatig de door ons genomen maatregelen en
passen zo nodig deze maatregelen aan op geconstateerde hiaten.
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9. RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
Elke betrokkene heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van de
persoonsgegevens die verstrekt zijn. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één
van onze verwerkers. Een en ander voor zover dit niet in strijd is met wet- en
regelgeving. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij
kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
In het geval dat het verwerken niet vanuit wet- en regelgeving verplicht gesteld is
maar u op enig moment toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens
door ons te laten verwerken, heeft u altijd het recht deze toestemming weer in te
trekken.
U kunt dan via de bedrijfsgegevens onderaan dit document contact hierover met
ons opnemen.
10.KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan
vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Daarnaast hebt U altijd
het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
11.VRAGEN
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt
vragen wij u bij deze contact met ons op te nemen.
12.CONTACTGEGEVENS
Van den Boom-Vermeulen Schilderwerken B.V.
Adres:
De Amert 418b,
5462 GH Veghel
Telefoon:
0413 – 36 38 30
Directie:
Mike van den Crommenacker
E-mailadres:
Website:

info@vandenboomschilderwerken.nl
http://www.vandenboomschilderwerken.nl

Bankrekening:
Inschrijving KvK:
BTW nummer:

NL 22 RABO 0113 4230 20
17171913 Vestigingsnr. 000020242522
NL813932014B01

RSIN nummer:

813932014
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