Privacy verklaring
Introductie
Per 25 mei 2018 is de nieuwe ‘AVG wet’ (Algemene Verordening
Gegevensbescherming) ingegaan. Daarom wil Van Kempen Houthandel B.V. u
informeren over welke gegevens dit gaat, waarom wij deze verwerken, wat uw
rechten als klant zijn en hoe wij uw gegevens beschermen.
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle transacties en
overeenkomsten tussen u/uw bedrijf en
Van Kempen Houthandel B.V.,
Steenbakkerstraat 7-9,
2222 AT Katwijk.
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze houthandel en website en
dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, welke persoonsgegevens wij van u
verzamelen en voor welke doeleinden kunt u hieronder lezen.

Persoonsgegevens
Bij uw inschrijving als klant van Van Kempen Houthandel B.V. vragen wij persoonlijke
gegevens van u, zoals geformuleerd in het ‘Inschrijfformulier Klant’. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de hierin door u ingevulde persoonsgegevens, in het kader van
de door u gevraagde dienst en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons
worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, of
wanneer wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Van Kempen Houthandel
B.V. uw persoonsgegevens opslaat en gebruikt:
 vanwege het gerechtvaardigd belang voor Van Kempen Houthandel B.V.,
om haar bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren;
 om met u/uw bedrijf te kunnen communiceren.
 het kunnen uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten;
 u toegang te verlenen tot onze website en uw eigen domein, waar u de
nodige informatie kunt vinden; daarnaast voor het gebruikmaken van de
functionaliteiten op onze website
 het zo nodig achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot
Van Kempen Houthandel BV, haar relaties en haar medewerkers.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u
verwerken:
 NAW-gegevens
 E-mailadres en factuur e-mailadres
 (mobiel) telefoonnummer
 Evt. dezelfde gegevens voor een of meerdere contactpersonen of
vertegenwoordigers
 Nummers van KvK en BTW

Bewaartermijn
Klantgegevens worden bewaard zolang een persoon of bedrijf klant is bij Van
Kempen Houthandel BV. Wanneer deze relatie wordt beëindigd worden de
gegevens nog minimaal 7 jaar (belastingplicht) bewaard, tenzij de klant zelf een
verzoek indient voor het verwijderen van de gegevens.
Het indienen van een verzoek kan uitsluitend plaatsvinden middels een schriftelijk
verzoek daartoe, hetzij via mail hetzij via de post. Wanneer na overleg blijkt dat de
gegevens inderdaad verwijderd kunnen worden, met inachtneming van de
bewaringstermijn ons opgelegd door de belastingdienst, zullen wij zorgen voor het
verwijderen van de gegevens na de vastgestelde bewaringstermijn.

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Wij zullen de door u verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
- u hier voorafgaande schriftelijk toestemming voor heeft verleend,
- dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of opdracht
- wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging
Alleen medewerkers van Van Kempen Houthandel B.V. hebben toegang tot en
verwerken de klantgegevens uitsluitend t.b.v. de uitvoering van de overeenkomsten
tussen u en Van Kempen Houthandel B.V.
Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van
de verwerkte gegevens, onder meer door te voorkomen dat onbevoegden zich
onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de
toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Links naar websites van derden
Onze webpagina's bevatten links naar andere websites. Deze privacy verklaring is
niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan
ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen wanneer u deze bezoekt.

Uw wettelijke rechten
Wanneer u als nieuwe klant het inschrijfformulier downloadt om in te vullen, wordt u
geadviseerd deze privacyverklaring door te lezen, zodat u weet hoe en waarom uw
gegevens worden opgeslagen. Met het invullen en versturen van dit inschrijfformulier
geeft u aan hiervan op de hoogte te zijn en de werkwijze van Van Kempen
Houthandel B.V. te onderschrijven.
U kunt Van Kempen Houthandel B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn
opgeslagen . Daarnaast kunt u Van Kempen Houthandel B.V. verzoeken uw
gegevens te wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u
uitsluitend doen door het ‘Wijzigingsformulier gegevens’ op onze website te
downloaden, in te vullen en naar ons te sturen op dit e-mailadres:
administratie@houthandelvankempen.nl dan wel via de post. U vindt dit formulier
onder ‘Inloggen’, het rode tabblad rechts bovenaan onze website.
Telefonische wijzigingen kunnen we niet behandelen.

Wijzigingen in deze privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd onder het kopje ‘Nieuws’.
Het verdient dan ook aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te
raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Katwijk, 24 mei 2018

