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Per 1 juni 2018 is Van Veen Grondwerken BV verantwoordelijk voor de verwerking van 

persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaand privacyverklaring. 

PRIVACYVERKLARING 

Van Veen Grondwerken hecht waarden aan de privacy van haar klanten en leveranciers.  

In deze privacyverklaring staat het volgende beschreven: 

- Welke gegevens verwerkt worden; 

- Op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld; 

- Waar persoonsgegevens voor worden gebruikt; 

- De privacy van de medewerkers van Van Veen Grondwerken BV. 

Daarnaast staat beschreven welke rechten klanten en leveranciers hebben en op welke manier van 

deze rechten gebruik kan worden gemaakt. 

WELKE GEGEVENS VERWERKT WORDEN 

In de praktijk verwerkt Van Veen Grondwerken BV persoonsgegevens van de volgende partijen: 

- Contactgegevens van –potentiële- opdrachtgevers; 

- Contactgegevens van leveranciers van diensten en producten; 

- Bezoekers van onze website, mits er gebruik gemaakt is van het contactformulier. 

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: 

- NAW-gegevens, zoals voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer; 

- Iban-/G-rekeningnummer;  

- Locatiegegevens van de uit te voeren werkzaamheden (anders dan NAW-gegevens). 

DE BEWAARTERMIJNEN 

Om klanten en leveranciers zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is het noodzakelijk privacy 

gevoelige gegevens een langer termijn te bewaren. 

Van Veen Grondwerken BV kent twee bewaartermijnen, namelijk twee jaar en zeven jaar. 

- Twee jaar bewaartermijn wordt gehanteerd bij documenten met persoonsgegevens welke niet 

vallen onder de fiscale bewaarplicht, zoals documenten voor uitgevoerde werkzaamheden, 

een offerte of marketingsdoeleinden. 

- Zeven jaar bewaartermijn wordt bij Van Veen Grondwerken BV gehanteerd bij documenten 

met persoonsgegevens welke vallen onder fiscale bewaarplicht, zoals facturen en de 

debiteuren- en crediteurenadministratie. 

Van Veen Grondwerken BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. 

OP WELKE WIJZE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD  

Persoonsgegevens bij Van Veen Grondwerken BV komen binnen via: 

- Persoonlijke benadering van klant of leverancier; 

- Het gebruik van Social Media, zoals het volgen van de LinkedIn- of Facebookpagina; 

- Bezoek aan onze website, mits er gebruik is gemaakt van het contactformulier.  

WAAR PERSOONSGEGEVENS VOOR WORDEN GEBRUIKT 

Van Veen Grondwerken BV gebruikt de persoonsgegevens intern, zodat de financiële administratie 

kan worden verwerkt, de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en eventueel een aanbieding 

gedaan kan worden.  
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Persoonsgegevens en derden 

In bepaalde situaties is het noodzakelijk persoonsgegevens te delen met derden. Voorop staat dat 

persoonsgegevens alleen worden gedeeld als deze nodig zijn voor het uitvoeren van 

werkzaamheden. Wanneer nodig zal een verwerkingsovereenkomst ondertekend worden waarmee 

privacy kan worden gewaarborgd. 

Voor particulieren klanten kan dit betekenen dat leveranciers producten afleveren op locatie. Voor 

opdrachtgevers betekent dit dat locatiegegevens doorgegeven kunnen worden aan ingehuurde 

bedrijven of ZZP’ers. 

DE PRIVACY EN DE MEDEWERKERS VAN VAN VEEN GRONDWERKEN BV 

Intern heeft de medewerker alleen toegang tot de persoonsgegevens welke gebruikt worden voor het 

uitvoeren en/of verwerken van de werkzaamheden en (financiële)administratie. 

Daarnaast hebben de medewerkers van Van Veen Grondwerken BV een verklaring ondertekend 

waarin staat aangegeven dat zij persoonsgegevens niet delen met derden.  

DE RECHTEN VOOR ONZE KLANTEN EN LEVERANCIERS 

Klanten en leveranciers van Van Veen Grondwerken BV hebben rechten als het gaat om 

persoonsgegevens.  

Er is een recht op inzage, dit betekent dat klanten en leveranciers te allen tijden persoonsgegevens op 

mogen vragen welke vastgelegd en bewaard worden bij Van Veen Grondwerken BV. Mochten 

verwerkte en bewaarde persoonsgegevens niet kloppen, dan is er recht op rectificatie. 

Als er sprake is van een overstap, dan is daar de recht op overdracht voor. Van Veen Grondwerken 

BV is in dit geval verplicht alle persoonsgegevens over te dragen en deze gegevens intern te 

verwijderen.  

Van Veen Grondwerken BV is verplicht alle persoonsgegevens te verwijderen wanneer hier om 

gevraagd wordt, zoals genoemd bij het recht op wissen van persoonsgegevens.  

 

Klanten en leveranciers hebben recht op stop van gegevensgebruik mochten zij besluiten te willen 

stoppen met de samenwerking. De gegevens worden na het aangegeven bewaartermijn verwijderd. 

CONTACT 

Bij vragen, bezwaar of gebruik van recht kan er contact opgenomen worden via telefoon of e-mail. Bij 

het opvragen van persoonsgegevens zal Van Veen Grondwerken BV een compleet overzicht sturen.  

Van Veen Grondwerken BV zal afgesproken wijzigingen of verwijderingen van persoonsgegevens 

nakomen en hiervan een bevestiging sturen naar de klant of leverancier. 

De klant of leverancier heeft op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

RECHT TE OPENBAREN 

Van Veen Grondwerken BV behoudt zich het recht de persoonsgegevens te openbaren wanneer dit 

wettelijk is vereist dan wel wanneer Van Veen Grondwerken BV dit gerechtvaardigd acht om te 

voldoen aan een juridisch verzoek en/of proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van 

Veen Grondwerken BV te beschermen. Van Veen Grondwerken BV probeert in dergelijke situaties de 

privacy van klanten en leveranciers te bewaren. 

VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via onze website of u kunt mailen naar 

info@vanveengrondwerken.nl. Wilt u ons liever bellen? Dan kunt u ons bereiken op 06-12435038.  
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