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Privacy statement (3 pagina’s) 

 

R. van Zijtveld Beheer, R. van Zijtveld Elektrotechniek B.V. en Beveiliging en Telematica van Zijtveld B.V., hierna te noemen van 

Zijtveld, gevestigd aan Groot Mijdrechtstraat 36, 3641 RW Mijdrecht, verwerkt bij de uitvoering van haar dienstverlening 

gegevens, waaronder persoons- en verkeersgegevens van u en mogelijke eindgebruikers. Voor de verwerking van deze gegevens 

zijn wij verantwoordelijk zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: http://www.vanzijtveldbv.nl  

   E-mail: administratie@vanzijtveldbv.nl 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Van Zijtveld verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons 

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

- Bedrijfsnaam 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP adres 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Van Zijtveld verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het beheer van de relatie met u, waaronder notavervaardiging, klachtafhandeling, storingsopheffing, advisering e.d. 

- Het factureringsproces, waaronder notavervaardiging etc. 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Om goederen en diensten bij u af te leveren 

- Het technisch mogelijk te maken van dienstverlening 

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren 

Van Zijtveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de bovengenoemde doelen te bereiken.  
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Van Zijtveld verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 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. Van Zijtveld blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wel kan van Zijtveld worden opgedragen die 

informatie te verstrekken aan opsporingsdiensten. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, website 

Van Zijtveld gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Contactgegevens die u op onze website achterlaat worden via 

een contactformulier direct naar onze mail verzonden, u hoeft geen informatie verplicht in te vullen. 

 

Links naar andere websites 

Op onze website staan verschillende links naar andere websites. Van Zijtveld houdt daar geen toezicht op en is niet verantwoor-
delijk 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 door te lezen. Deze websites hanteren mogelijk een ander privacybeleid dan van Zijtveld. 

 

Locatiegegevens/projectgegevens 

Tekeningen, emailverkeer en alle relevante projectinformatie die wij nodig hebben om onze diensten en service bij u te (kunnen 

blijven) leveren worden in het betreffende projectdossier opgeslagen. 

 

Cameraopnamen 

Een veiligheidsmaatregel die wij bij en in ons kantoorpand en magazijn hebben genomen, is het maken van cameraopnamen. 

Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang, namelijk de bescherming van onze gasten, medewerkers en het pand. Op 

locatie wordt u duidelijk geïnformeerd over de aanwezigheid van deze camera’s. Beelden worden maximaal 4 weken bewaard, 

tenzij er een incident is vastgelegd, in dat geval wordt het betreffende beeldmateriaal bewaard tot de claim is afgehandeld. 

 

Gegevens inzien, aanpassen 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 gegevensverklaring in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 

persoonsgegevens door van Zijtveld en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek 

kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een 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 sturen naar administratie@vanzijtveldbv.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 en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op 

uw verzoek. Van Zijtveld wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
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Aanpassen Privacyverklaring 

Van Zijtveld heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving 
te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op onze website gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat 
onze website. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Van Zijtveld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet 

goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met administratie@vanzijtveldbv.nl 

   

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 25 mei 2018.        

  


