
 Cambeen Installatie 

 Zuidwesthoek v.o.f. 
 

 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek V.O.F.                                    Kvk-nummer 56544537 
Onderstal 3                                                                                    Btw-nummer NL151244856B01 
4631 NN Hoogerheide                                                                    Rekeningnummer 50.68.76.209 ABN-AMRO 
 H.O.N. CV Onderhoud en Installatie Zuidwesthoek                  IBANnr NL80ABNA0506876209 
Mobiel Mark 06-54640343                                                            www.cvonderhoudzuidwesthoek.nl                     
Kantoor 0164-748748                                                                    info@cvonderhoudzuidwesthoek.nl 

Privacywet AVG 

De directie van Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. nemen uw privacy serieus. Wij verwerken 

persoonsgegevens over u, doordat u gegevens achterlaat op onze website, van onze diensten 

gebruik maakt en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw 
persoonsgegevens. 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij: 
 

 uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze 
doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement; 

 uw persoonsgegevens verwerken beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de 
doeleinden waarvoor ze worden verwerkt: 

 passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

 

Doeleinden gegevensverwerking 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 om uitvoering te kunnen geven aan met u of ten behoeve van u gesloten overeenkomsten; 

 u desgevraagd informatie te kunnen sturen; 

 u te contacteren na aanleiding van uw klacht, storing en/of (informatie-)aanvraag; 

 het voeren van sollicitatieprocedures; 

 het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige marketingactiviteiten. 
 
Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen / kunt u de 
volgende persoonsgegevens aan ons overhandigd hebben (steeds slechts met inachtneming en 
afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens bestemd zijn): 
 

 voor- en achternaam; 

 adresgegevens; 

 telefoonnummer; 

 e-mailadres; 

 geslacht; 

 BSN-nummer; 

 IBAN-nummer; 

 medische gegevens (uitsluitend voor personeel); 

 paspoortnummer en -gegevens; 

 rijbewijsnummer en – gegevens; 

 (pas) foto’s. 
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Verstrekking aan derden 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan 
derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 
wettelijke verplichting. Met die derde partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van 
uw persoonsgegevens te waarborgen. 

 

Beveiliging 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de 
volgende maatregelen genomen: 

 alle medewerkers van Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. die kennis van uw persoonsgegevens 
kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 

 alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang 

 tot uw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens; 

 we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 

 onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

 persoonsgegevens; 

 

Bewaartermijn 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk 
i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Rechten met betrekking tot uw gegevens 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@cambeeninstallatie.nl te sturen.  
Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in 
deze kopie het Burgerservicenummer (BSN), 
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw 
pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. zal zo snel 
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Klachten 
 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit erg vervelend. U 
heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende 
autoriteit op het gebied van privacy bescherming. 
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Wijzigingen privacy statement 
 
Cambeen Installatie Zuidwesthoek v.o.f. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit 
privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van 
deze wijzigingen op de hoogte bent. 

 


