AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming per 25-05-2018)
Per 25 mei 2018 vervalt de huidige privacy wetgeving en gaan we over naar de ‘’Algemene
Vordering Gegevensbescherming (AVG). De AVG bevat regels voor het automatisch
verwerken van persoonsgegevens.
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:
Facturatie, bestelling, aangevraagde offertes, product en kleurrecepten, retourneren en
kortingen. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
Welke persoonsgegevens gebruiken wij: (Voorbeeld)
Naam: Krekels Schildersbedrijf B.V.
Adres: Sniederslaan 45
Postcode: 5531 EH Bladel
Emailadres: info@krekelsverf.nl
Telefoon: 0497-381859
BTW No: 8203.28.790.B01
KVK: 17063963
Hoe komen wij aan uw gegevens:
Wij gebruiken enkel de persoonsgegevens welke wij verstrekken met uw toestemming, de
adresgegevens welke behoren bij het versturen van offertes, rekeningen en retourneren.
Met wie delen wij onze gegevens:
Uw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor personeel van Krekels Schildersbedrijf B.V.
& Krekels Verf Veghel en onze boekhouder/boekhoudkantoor. Hieronder verstaan wij al het
personeel welke bij ons in loondienst zijn. Het personeel mag uw persoonsgegevens
uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden.
Gegevens wijzigen of verwijderen:
Wilt u uw persoonsgegevens wijzigen of verwijderen, laat ons dit weten per mail naar
info@krekelsverf.nl wij zullen ervoor zorgdragen dat we uw gegevens z.s.m. aanpassen en
indien nodig verwijderen uit alle opgeslagen systemen.
Privacy by design en privacy by default:
Privacy by design houdt in dat wij bij het ontwerpen van eventuele producten en diensten
(zoals webshop, app) er voor zorgen dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Maar
bijvoorbeeld ook dat wij niet meer gegevens verzamelen dan noodzakelijk voor het doel van
de verwerking. De gegevens worden niet langer bewaart dan nodig. Voor facturatie geld een
termijn van 7 jaar i.v.m. belasting technische redenen.
Privacy by default houdt in dat wij technische en organisatorische maatregelen nemen om
ervoor te zorgen dat wij alleen persoonsgegevens verwerken welke strikt noodzakelijk zijn
voor het specifieke doel. Bijvoorbeeld door (Indien van toepassing)
-

een app die u aanbiedt niet de locatie van gebruikers te laten registeren als dat niet
nodig is.
op uw website het vakje ‘Ja, ik wil aanbiedingen ontvangen’ niet vooraf aan te
vinken.
als iemand zich op uw nieuwsbrief wil abonneren niet meer gegevens te vragen dan
nodig is.

Datum: 08-05-2018

Privacy Policy
1. Emailadres:
Enkel gebruik voor het toezenden van rekeningen, offertes, technische documentatie, advies,
werkopdrachten, antwoord op gestelde vragen.
2. Postadres:
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.
3. Telefoonnummer:
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
4. Overige persoonsgegevens:
Overige persoonsgegevens wordt alleen gebruikt voor strikt noodzakelijke zoals beschreven wordt
onder Privacy / Emailadressen. *
* U toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
5. Persoonsgegevens:
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere
organisaties
8. Veiligheid opslag van gegevens:
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal
geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware.
9. Contact:
Heeft u vragen en/of opmerkingen of wenst u te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact
opnemen:
Op het volgende e-mailadres: info@krekelsverf.nl
Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren.

Krekels Schildersbedrijf B.V.
Sniederslaan 45
5531 EH Bladel
info@krekelsverf.nl
0497-381859
KVK: 17063963
BTW: 8203.28.790.B01

Datum: 08-05-2018

Krekels Verf Veghel
Sluisstraat 30
5462 CB Veghel
info@krekelsverf.nl
0413-289591
KVK: 17063963
BTW: 8203.28.790.B01

