PRIVACYVERKLARING
Identiteit
Deze privacy verklaring is van toepassing op alle diensten die Kjeld B.V. verricht ten behoeve van het verwerken
van persoonsgegevens.
Bedrijfsgegevens:
Kjeld B.V.
Koperweg 17
2401 LH Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-613403
E-mail: info@kjeldbv.nl
Website: www.kjeldbv.nl
KvK: 28080792
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat
geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Kjeld B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mail adres
- Eventueel rekeningnummer/IBAN
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te
kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te
kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens
noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten
weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een
offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen
betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden
geen uitvoering kunnen geven.
Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte
voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een
onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte
verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor emails en andere bestanden.
Bewaarperiode en beveiliging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in ons interne systeem, dit om de gegevens te beveiligen tegen
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze database is beveiligd met wachtwoorden en kan
niet door derden geopend worden.
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw gegevens
uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar
wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact
worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens
bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is
uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze

administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens
verwijderen.
Uw rechten
Onder de Algemene vordering gegevensbescherming vallen een aantal rechten, deze zullen hieronder verder
worden uitgewerkt.
Het recht op dataportabiliteit (NIEUW)
Het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens te
ontvangen die een organisatie van u heeft. Ook kunt u vragen o gegevens rechtstreeks over te dragen aan een
andere organisatie. Ten eerste gaat het alleen om digitale gegevens, papieren dossiers vallen er dus niet onder.
Ten tweede gaat het om persoonsgegevens die een organisatie óf met toestemming van de betrokkene
verwerkt óf om een overeenkomst met de betrokkene uit te voeren. Bij het recht op dataportabiliteit moet
Kjeld B.V. de gegevens verstrekken in een vorm die het voor u makkelijk maakt om uw gegevens te
hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie. Kjeld B.V. is daarom wettelijk verplicht om de
gegevens in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat te verstrekken.
Het recht op vergetelheid (NIEUW)
Het recht om vergeten te worden. Dit recht houdt in dat Kjeld B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens
moet wissen als u (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt. Het recht op vergetelheid
geldt niet altijd. Het is alleen in de volgende situaties van toepassing:
- Niet meer nodig. De organisatie heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden
waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
- Toestemming ingetrokken. De betrokkene heeft eerder (uitdrukkelijk) toestemming gegeven aan de
organisatie voor het gebruik van zijn gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
- Bezwaar. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de
AVG een absoluut recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het
belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken.
- Onrechtmatige verwerking. De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld
omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
- Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen. De organisatie is wettelijk verplicht om de gegevens na
bepaalde tijd te wissen.
Het recht op inzage
U heeft recht op inzage in hun persoonsgegeven, dat houdt in dat u een organisatie mag vragen of deze
persoonsgegevens van u heeft vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek.
Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen gegevens. U heeft geen recht op informatie over anderen.
Recht op rectificatie
U heeft het recht om rectificatie van hun persoonsgegevens te vragen. Dit houdt in dat u Kjeld B.V. mag vragen
om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te scheren. U kunt om rectificatie vragen als uw
persoonsgegevens:
- Feitelijk onjuist zijn;
- Onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
- Op een andere manier in strijd met de wet worden gebruikt.
Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren van professionele indrukken, meningen en conclusies
waarmee u het niet eens bent, voor zover deze ter zake doen. Wel mag u van Kjeld B.V. verwachten dat wij
onze schriftelijke mening toevoegen aan het dossier. Dit kan een oplossing bieden bij situaties waarbij het om
niet objectief vast te stellen feiten gaat.
Recht op beperking van de verwerking
Het recht op beperking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
- Gegevens zijn mogelijk onjuist.
- De verwerking is onrechtmatig.
- Gegevens zijn niet meer nodig
- U maakt bezwaar

Rechtelijke op menselijke blik bij besluiten
U heeft het recht zich te beroepen op dit AVG- artikel wanneer Kjeld B.V. een besluit neemt op basis van
automatisch verwerkte gegevens en hier voor u consequenties aan zitten.
Recht van bezwaar
U heeft het recht aan Kjeld B.V. te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Recht op informatie – informatieplicht Kjeld B.V.
Kjeld B.V. is verplicht om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat er met uw
persoonsgegevens wordt gedaan en waarom.

Alphen aan den Rijn, 26 mei 2018

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Kjeld Drexhage
[Directie Kjeld B.V.]
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