Privacyverklaring
Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek B.V.
Bij Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek B.V. hechten wij groot belang aan het zorgvuldig
omgaan met uw persoonsgegevens. In deze verklaring zullen wij duidelijk maken welke
gegevens wij verwerken, waarom we dit doen en hoe we ervoor zorgen dat er zorgvuldig wordt
omgegaan met uw gegevens.
Vastlegging en verwerking gegevens
Bort de Graaf Koel- en Klimaattechniek legt de hieronder beschreven klantgegevens vast:
Bedrijfsgegevens: naam, adres, postcode, plaats, provincie, land, telefoonnummer(s),
faxnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer, KvK-nummer, BTW-nummer,
leveringswijze.
NAW-gegevens contactpersonen: naam, functie, bedrijfsadres, bedrijfspostcode,
vestigingsplaats bedrijf, zakelijke telefoonnummer(s), zakelijk(e) e-mailadres(sen).
Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
Wij verwerken alleen uw persoonsgegevens als wij hier een goede reden voor hebben. Wij
verwerken in ieder geval persoonsgegevens voor deze doeleinden:
Bort de Graaf verwerkt klantgegevens vanuit het oogpunt van een wederzijds zakelijk belang.
De gegevens worden gebruikt ten behoeve van de administratieve verwerking van de door de
klanten aangevraagde offertes en orders.
Tevens worden de vastgelegde gegevens gebruikt voor het afleveren van uit te leveren
goederen/orders en voor de facturatie voortvloeiend uit de afgeleverde goederen/orders.
Beveiliging:
Wij zorgen ervoor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden
getroffen om uw persoonsgegevens voldoende te beschermen. Wij maken passende
afspraken met verwerkers en andere derden om te zorgen dat ons hoge beschermingsniveau
goed gehandhaafd wordt.
Bewaartermijnen:
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Wanneer wij uw gegevens
niet meer nodig hebben zullen wij deze verwijderen, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om
uw gegevens langer te bewaren.
Delen met derden:
Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van
overeenkomsten die wij met u hebben, als wij hiertoe een wettelijke plicht hebben of met uw
uitdrukkelijke toestemming. Wij maken afspraken met deze derden om te garanderen dat het
beschermingsniveau hoog gehouden wordt.
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Uw rechten:
U heeft verschillende rechten betreffende uw persoonsgegevens. U heeft:






Het recht op inzage van uw gegevens
Het recht op wijziging
Het recht op het wissen van uw gegevens
Het recht op beperking van de verwerking
Het recht op uw persoonsgegevens in bestandsvorm voor eigen gebruik (dataportabiliteit)

Als u van deze rechten gebruik wil maken, kunt u dit formulier opvragen bij de afdeling
Administratie.
Vragen, opmerkingen en klachten:
Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze verklaring een vraag of opmerking heeft, of
wellicht een klacht ondanks onze zorgvuldige omgang van uw persoonsgegevens. U kunt in dit
geval contact met ons opnemen met onze Privacy Protection Officer Hermien Schoonbeek:
hermien@bortdegraaf.nl.
Als u niet tevreden bent met de afhandeling van eventuele klachten kunt u contact opnemen
met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingsvoorbehoud:
We hebben het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. U zult een melding hierover
ontvangen wanneer u onze site voor de eerste keer bezoekt na een wijziging.
Datum Publicatie:
25 mei 2018
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