
 

  Privacyverklaring Van Rijn Service BV  082019 

PRIVACYVERKLARING 
 

 
Van Rijn Service BV gevestigd te Reeuwijk vindt uw privacy belangrijk. In deze 
privacyverklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw gegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Van Rijn Service BV verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  

Van Rijn Service BV verwerkt twee categorieën persoonsgegevens: 

Financiële (zoals IBAN en betaalgegevens) en persoonlijke gegevens (uw (bedrijfs) naam, 
(zakelijke) telefoonnummers en (zakelijke) e-mailadressen,) 

Van Rijn Service BV gebruikt uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen en/ of 
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt 
met u te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 
 
Bewaartermijn 

Van Rijn Service BV bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 7 jaar (wettelijke 
bewaartermijn) noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn 
verzameld. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Van Rijn Service BV 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.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Met de nieuwe Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u het recht op het inzien van 
uw persoonlijke gegevens, de aanpassing van de gegevens of het verwijderen van de 
gegevens. Wilt u van dit recht gebruik maken dan kunt u contact opnemen via 
info@vanrijnservice.nl.  

Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Van Rijn Service BV neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en heeft dan ook 
passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u de indruk hebben dat 
uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan kunt u contact opnemen via info@vanrijnservice.nl.  

Wijzigingen 

Van Rijn Service BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 
privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen. 
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