Privacy verklaring
Hein Heun Groep verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u deze persoonsgegevens via onze
Website aan ons heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om
informatie over de diensten of producten van ons, een bestelling bij ons te doen.
Middels deze verklaring willen wij u duidelijk maken waarom wij bepaalde informatie opslaan en
gebruiken en met wie wij de informatie kunnen delen.
Hein Heun Groep is de beheerder van de website. Hein Heun Groep is verantwoordelijk voor de
persoonsgegevensverwerking die plaatsvindt op deze website.
Hein Heun Groep is gevestigd te Vroomshoop aan de Schoolstraat 12 en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08096761. Per e-mail zijn wij
bereikbaar via info@heinheun.nl en telefonisch via 0546-641011 Indien u vragen heeft over de wijze
waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u zich tot ons wenden via een van voornoemde
kanalen.
U kunt onze website bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens vrijgeeft. Indien u
middels het contactformulier persoonlijke informatie met ons deelt, garanderen wij u dat deze
gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden.
Uw gegevens verwerken wij slechts in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn vertrekt.
Enkel de strikt noodzakelijke gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze
worden gebruikt, worden verwerkt. De persoonsgegevens die wij dan verzamelen zijn uw naam,
adresgegevens, geboortedatum, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres.
Doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken;
-

-

Het uitvoeren van een overeenkomst
o Ten behoeve van het opstellen van de overeenkomst
o Ten behoeve van de facturatie/administratie
Het onderhouden van contact met u.

Indien wij uw uitdrukkelijke toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens, zullen wij deze te allen tijde vragen.
Wij hebben passende maatregelen genomen om zorg te dragen dat uw persoonlijke gegevens
beschermd zijn.
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat
gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot,
aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn dan wel wij op grond van wettelijke verplichting gehouden zijn
persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Uw gegevens worden niet met derden
gedeeld voor commerciële doeleinden. Wij treffen waarborgen om uw gegevens te beschermen.

U heeft altijd het recht tot inzage, rectificatie, beperking van en verwijdering van uw
persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Ook is het mogelijk om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze
gegevens of te vragen dit gebruik te beperken.
Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over dit Privacy beleid
kunt u ons bereiken op bovengenoemd e-mailadres of telefoon.
Indien wij ons laten ondersteunen door derde partijen voor de verwerking van bepaalde gegevens,
ligt hier altijd een verwerkersovereenkomst aan ten grondslag. Deze overeenkomst stelt dat de
verwerker uitsluitend op onze instructie persoonsgegevens mag verwerken en deze gegevens
nimmer voor eigen doeleinden mag gebruiken. Bovendien ziet die verwerkersovereenkomst erop dat
de derde partij voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.
Bewaartermijnen
Uw persoonsgegevens bewaren wij in beginsel zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij deze
gegevens hebben of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen. Wij bewaren uw
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die eventueel via (links op)
onze bovengenoemde website kunnen worden bezocht.
Hein Heun Groep houdt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen en/of aan te passen
en adviseert u deze privacyverklaring op gezette momenten na te lopen.

