Privacyverklaring – Stukadoorsbedrijf van der Vlist
Stukadoorsbedrijf van der Vlist, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
30225852, is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Verwerken wij jouw gegevens?
Als je een klant of leverancier van ons bent, of ooit een offerte bij ons hebt aangevraagd, is de kans
groot dat wij jouw gegevens verwerken. Immers, zonder jouw gegevens kunnen wij geen offerte of
factuur maken.

Welk gegevens verwerken wij en waarom?
Omdat je gebruik maakt van onze diensten of wij gebruik maken van jouw diensten, beschikken wij
over de volgende gegevens van jou:
-

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
Emailadres

Deze gegevens verwerken wij actief. Hiermee bedoelen we dat wij deze gegevens daadwerkelijk
opslaan en gebruiken. We gebruiken deze gegevens bijv. om een offerte of een factuur te maken en
te versturen, we weten hierdoor wat het werkadres is en waar we bijv. een bestelling op halen.
Daarnaast beschikken wij over de volgende gegevens:
-

Bankrekeningnummer (IBAN)

Het bankrekeningnummer van onze klanten slaan wij niet op! Echter omdat wij de betaling van jou
ontvangen, beschikken wij wel over dit gegeven van jou. Wij gebruiken dit echter nergens voor. Van
leveranciers gebruiken wij dit gegeven uiteraard om hun factuur te kunnen betalen.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor onze dienstverlening. Offertes en
communicatie welke wij met jou voeren, bewaren wij daarom tot 1 jaar na uitvoering van de
werkzaamheden.
De gegevens die jij op onze factuur terugvindt of gegevens welke wij op jouw factuur terugvinden,
maar bijv. ook jouw bankrekeningnummer op onze bankafschriften, behoren tot onze administratie.
Deze bewaren wij net zolang als de wet ons verplicht om dit te bewaren, oftewel 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens
Wij verkopen of delen jouw gegevens niet aan derden en gebruiken deze uitsluitend voor de eerder
genoemde zaken. Wel maken we gebruik van een administratiekantoor en div. software. Zij hebben
inzicht in de genoemde gegevens. Met deze partijen hebben we zgn. verwerkersovereenkomst
gesloten, hierin staat dat zij zich ook aan de wetgeving omtrent de privacy houden.

Gegevens inzien of aanpassen
Wil je jouw gegevens inzien of deze laten aanpassen. Of wil je gebruik maken van een van jouw
andere rechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kun je contact met ons
opnemen via info@stukadoorsbedrijfvandervlist.nl
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