
 

Privacyverklaring 
MIDDENDORP onderhoud & verbouw, gevestigd aan de Droogmakerij 22F te Heiloo (KvK nr. 

57355223), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 

deze privacyverklaring. 

Wij begrijpen de maatschappelijke zorg over hoe gegevens kunnen worden opgeslagen, verzonden 

en gebruikt door bedrijven. We doen er alles aan om te voldoen aan de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) en willen dat u overtuigd bent van de maatregelen die we nemen om 

uw privacyrechten te waarborgen. 

Deze privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Tevens 

leggen we de soorten informatie uit die we verzamelen, hoe we deze gegevens verzamelen, 

waarvoor we de gegevens gebruiken en met wie we mogelijk uw persoonlijke informatie delen. We 

laten u ook weten welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens 

Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens die MIDDENDORP onderhoud & verbouw  verzamelt hangt af van onze 

relatie met u; voor klanten waar wij goederen en/of diensten afleveren verzamelen wij andere 

gegevens als voor onderaannemers waarvan wij goederen en/of diensten afnemen. 

Voor het afleveren van goederen en/of diensten (“klanten”) verwerken wij de volgende 

persoonsgegevens: 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Adresgegevens 

▪ Telefoonnummer 

▪ E-mailadres 

Voor het aannemen van goederen en/of diensten (“onderaannemers”) verwerken wij de volgende 

persoonsgegevens: 

▪ Voor- en achternaam 

▪ Telefoonnummer 

▪ Emailadres 

▪ Bankgegevens 

▪ Identificatiedocumenten 

  



 

Doeleinden 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren of af te nemen 

▪ U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

▪ Het afhandelen van betalingen 

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor 

andere doeleinden wordt expliciet je toestemming gevraagd. MIDDENDORP onderhoud & verbouw 

maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

Rechten van betrokkenen 

Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde 

rechten. Verzoeken hiertoe kunt u richten via het mailadres: info@middendorpbv.nl. 

De rechten van betrokkenen zijn: 

▪ Recht op inzage: u kunt een verzoek richten om een opgave te krijgen van de 

persoonsgegevens die wij van u verwerken en beheren. 

▪ Recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om 

correctie. 

▪ Recht om 'vergeten te worden': u kunt een verzoek doen om je gegevens te verwijderen uit 

de bestanden van MIDDENDORP onderhoud & verbouw. 

▪ Recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen 

aan een door uw aangegeven instantie. 

Verstrekking aan deren 

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan MIDDENDORP onderhoud & verbouw gebruik 

maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe 

afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden 

verstrekt, tenzij MIDDENDORP onderhoud & verbouw daartoe verplicht is op grond van specifieke 

wetgeving. 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw draagt, samen met eventuele verwerkers, zorg voor een 

passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen 

wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun 

functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag. 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen 

de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten. 
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Bewaartermijnen 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt 

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw 

persoonsgegevens in een archief voor historische doeleinden. 

Cookies 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw gebruikt alleen technische en functionele cookies. En 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat 

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De 

cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 

gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen. U kunt alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 

browser verwijderen. 

Vragen, opmerkingen of klachten 

MIDDENDORP onderhoud & verbouw stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze 

privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of 

een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door MIDDENDORP onderhoud & 

verbouw of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van je rechten als betrokkene, kunt u dit 

rechtstreeks laten weten het mailadres: info@middendorpbv.nl. 

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP, 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  
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