PRIVACYVERKLARING
VoordenBakker
Jacob Gillesstraat 12
2582 XZ DEN HAAG
Tel: 070-305 18 00
komt@voordenbakker.nl
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke
doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben
getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden
conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Wij verwerken persoonsgegevens van u indien u:
A. via het contactformulier contact met ons opneemt;
B. zaken met ons doet;
C. zich aanmeldt voor de nieuwsbrief;
.
1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
A. Personalia zoals: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door
communicatie via deze website, in correspondentie en telefonisch.
1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
A. Contact met u op te nemen of te onderhouden om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
B. U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
C. Voor onze administratie;
2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt contact opnemen met Winfried Termaaten voor:
A. Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
B. Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
C. Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
D. Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische
maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Wij nemen de bescherming van uw
gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met ons op.

4. WEBSITE
4.1 Wij gebruiken technische- en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de
technische werking van de website. Daarnaast maakt deze website gebruik van Google
analytics. Hiermee wordt het aantal bezoeken aan de website bijgehouden. Het delen van
informatie is hierbij uitgezet en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.
Hiermee voldoet de website aan de richtlijnen van het College Bescherming
Persoonsgegevens.
4.2 De website is voorzien van een SSL certificaat.
5. DERDEN
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, bijv. t.b.v.
administratie, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
5.1 Wij verstrekken uw gegevens alleen waar van toepassing voor onderstaande doeleinden
A. Boekhouding
6. BEWAREN VAN UW GEGEVENS
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de
verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.
7. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
7.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen
daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

