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Privacy Statement 

 

Dit is het privacy statement van de vennootschap onder firma Glazenwasserij & Schoonmaakbedrijf 

Van Haaften V.O.F., gevestigd te (4104 BE) Culemborg aan de Pascalweg 23 H (hierna: 

Schoonmaakbedrijf Van Haaften), www.schoonmaakbedrijfvanhaaften.nl 

Toepasselijkheid 

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die 

u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u 

plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken 

data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  Schoonmaakbedrijf Van Haaften is de verantwoordelijke in de zin van 

de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen 

welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er 

verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden 

verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij 

verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

Overzicht persoonsgegevens 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

• Voor- en achternaam 

• Geslacht 

• Geboortedatum  

• Geboorteplaats 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Burgerlijke staat 

• IP-adres van een websitebezoeker 

• Bankrekeningnummer 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Burgerservicenummer  

• CV / cijferlijst / stagebeoordeling / motivatiebrief (sollicitatie) 

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw 

persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw 

persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. 

Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits 

dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel 

noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Schoonmaakbedrijf Van 

Haaften. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te 

verwerken.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 

• De uitvoering van een overeenkomst 

• Het afhandelen van uw betaling 

• Marketing- en communicatiedoeleinden  

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening 

• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

• Om goederen en diensten bij u af te leveren 

• Om te voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen 

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Verstrekking aan derden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven 

genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd 

belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op 

ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 

van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke 

toestemming.  

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Schoonmaakbedrijf Van Haaften hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw 

persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende 

technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te 

waarborgen. In het geval Schoonmaakbedrijf Van Haaften gebruik maakt van diensten van derde 

partijen, zoals een IT-leverancier, zal Schoonmaakbedrijf Van Haaften in het kader van de 

bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over 

afdoende beveiligingsmaatregelen. 

Commerciële doeleinden 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader 

te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig 

geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u 

geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te 

ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op "uitschrijven" te klikken in de ontvangen 

email. 

 

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van 

onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet 

meer tot u herleidbaar. 

 

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u 

hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. 

Inzien, corrigeren of verwijderen  

Op de website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of 

links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of 

websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Schoonmaakbedrijf Van Haaften houdt 

geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die 

diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die 

derden grondig door te lezen. 

Statistieken en cookies 

Schoonmaakbedrijf Van Haaften houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische 

doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden 

niet door Schoonmaakbedrijf Van Haaften verkocht aan derden. 

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften te vergroten, 

wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens 

uw bezoek van de website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften op bijvoorbeeld uw computer, tablet 

of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment 

weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken. 

 

De website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, 

in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en de algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. 

Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden 

verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden partijen de 

informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van 

Schoonmaakbedrijf Van Haaften geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door 

Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies 

geplaatst door het gebruik van buttons en / of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is 

omschreven. Schoonmaakbedrijf Van Haaften heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van 

cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt 

(https://www.consuwijzer.nl/telecompost/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies 

en hoe u deze kunt blokkeren. 

Inzien, corrigeren of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens 

beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij 

met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een 

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van 

uw persoonsgegevens sturen naar info@schoonmaakbedrijfvanhaaften.nl  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Aanpassing privacy statement  

Schoonmaakbedrijf Van Haaften heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder 

gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen worden op de 

website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de 

website van Schoonmaakbedrijf Van Haaften, www.schoonmaakbedrijfvanhaaften.nl  

Vragen en contact  

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, 

verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 

gaan. Bij vragen of als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen 

zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 0345-514115 of via 

info@schoonmaakbedrijfvanhaaften.nl  
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