
Privacy Verklaring 
 
Verantwoordelijke overeenkomstig de basisverordening voor gegevensbescherming:  
VOF de Wildenhoek, Wildenhoeksestraat 7, 4756 TH Kruisland, Nederland. 
 
Handelend via: 
VOF de Wildenhoek, Tel 0167-532896, Mail: info@dewildenhoek.nl, Kvk 20054131. 

 
De Bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In deze aanwijzing met 
betrekking tot de gegevensbescherming lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat 
wij ermee doen, voor welk doeleinde, op welke juridische grondslagen dit berust en welke rechten en 
vereisten daarmee gepaard gaan voor u. 
 

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgeven in de mate die noodzakelijk is voor onze activiteiten en 
service te kunnen leveren. De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn: 
 

- Indentificatiegegevens ( bv naam, voornaam) 
- Contactinformatie ( adres, telefoonnummer, email-adres) 

 
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw etniciteit, politieke voorkeur 
of religieuze overwegingen. 
 
 

2.  Waarom en op welke basis gebruiken wij persoonsgegevens?  
 

A. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld 
om officiële vragen van overheids-of gerechtelijke instanties te beantwoorden.  
 

B. In verband met onze contractuele relatie met u. 
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contracten of te sluiten en uit te voeren onder 
andere: 

- Facturen te sturen 
- U te informeren over onze diensten. 
- U toegang te kunnen verlenen voor gebruik van onze diensten ( bv Website) 
- Om te evalueren of wij u een dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden. 

 
 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens 
 
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden.  
We kunnen uw persoonsgegevens delen me o.a onze accountant, verzekeraars en externe bedrijven 
ten behoeve van onze bedrijfsvoering. 
Uw persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor onze ICT en software leveranciers. 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan overheidsinstanties indien wij daartoe worden verzocht. 

 
4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd 

 
Alle persoonsgegevens worden bewaard op een eigen computer waarvan de toegang is beveiligd. 
Toegang tot de software in alleen mogelijk via een inlog en wachtwoord dat regelmatig gewijzigd 
dient te worden. 
 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 
Vof de Wildenhoek bewaart persoonsgegevens tenminste zolang wettelijk regelgeving vereist en 
zolang onze aansprakelijkheid vergt. 
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6. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen 
 
Iedere natuurlijke persoon heeft recht op inzage en correctie van zijn of haar gegevens die wij 
bewerken. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de eigenaren. Klachten omtrent onze 
bewerking van klant- en persoonsgegevens kunne eveneens aan de eigenaren worden voorgelegd. 
 
 
 

 
 


