
Privacy policy

Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,  
 deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

-  De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig  
 zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw  
 persoonsgegevens gewaarborgd is;

-      Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
 doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen
 en deze respecteren.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’ verwerkt
en opgeslagen ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        administratieve doeleinden;
-        communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
-        het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat 
u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit 
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij 
facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke 
termijn loopt bewaren. 



BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-   Alle personen die namens Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’ van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn  
  gehouden aan geheimhouding daarvan.

-   We hanteren een wachtwoordbeleid op onze computersystemen;

Als Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’ zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. 
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) 
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in op-
dracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!

 

CONTACTGEGEVENS

Drukkerij ‘op de Hoekjes vof’
Rijksstraatweg 175A
3956 CM Leersum

info@drukkerijhoekjes.nl


