
PRIVACY- en GEHEIMHOUDINGSVERKLARING 
Graag maken wij u er op attent, dat wij de persoons- en bedrijfsgegevens die u ons verstrekt in 
digitale of fysieke vorm, registreren en gebruiken, uitsluitend omdat dit noodzakelijk is om een 
eventuele overeenkomst met u af te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze 
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.   
 
De persoonsgegevens in de contractuele relatie zijn niet bijzonder van aard. In onze contractuele 
relatie zijn er geen wettelijke eisen die noodzaken persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren. 
 
Verklaring 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw persoons- en bedrijfsgegevens in een 
contractuele relatie. 
 
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoons- en 
bedrijfsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst.  
 
Met het afsluiten van een contract machtigt u ons, de aan ons verstrekte gegevens te gebruiken en 
vice versa gaan wij ervan uit dat u onze persoons- en bedrijfsgegevens op een passende wijze 
beheert en niet zonder onze toestemming deelt met derden. 
 
Doorgifte aan derden 
In verband met de uitvoering van een overeenkomst met u is het mogelijk dat wij de aan ons 
bekend gemaakte bedrijfs- en persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, 
materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 
Tevens is het mogelijk dat voor toegangsregistratie bij onze opdrachtgevers, persoons en 
bedrijfsgegevens moeten worden gedeeld. 
 
Registratie 
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- 
en inkoopadministratie, waar uw persoons- en bedrijfsgegevens een onderdeel van uitmaken.  
De provider van de serverruimte heeft voor onderhoudsdoeleinden toegang tot onze bestanden. 
Wij hebben een Verwerkersovereenkomst met de provider. 
Ten behoeve van communicatiedoeleinden hebben wij een bestand met emailadressen. 
Wij gebruiken een mailingdienst om nieuwsbrieven te versturen. 
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met de malingdienstverlener. 
 
Bewaarperiode persoonsgegevens 
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. De wijze van verwijderen is passend voor de aard van de 
gegevens. 
 
Uw rechten 
U heeft het recht om ons te vragen om onze registratie van uw persoonsgegevens te mogen inzien 
en indien incorrect, te laten wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw 
persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt bij ons 
bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens. 
Als u een datalek vaststelt kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die 
gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Technische 
Dienst Europoort.nl, Seggelant-West 5, 3237 MJ Vierpolders, telefoonnummer: 0181-251030,  
e-mailadres info@td-europoort.nl  
Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw 
persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.    
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