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PRIVACY STATEMENT 
 
 
We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens 
We springen altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. 
De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de AVG regelgeving. Als je na het lezen 
van ons privacy statement  vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@teamvdl.nl. 
  
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens 
Van der Laan, hierna te noemen VDL, gevestigd aan Oostergouw 2, 1689 AH te Zwaag is de verantwoordelijke 
voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacy statement. 
  
Wanneer is dit privacy statement van toepassing? 
Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van der Laan verwerkt van iedereen die 
zaken doet of op elke andere manier in contact staat met Van der Laan. 
 
Klantgegevens 
Wij onderhouden voor onze klanten een beveiligde database van persoonlijke en zakelijke gegevens die 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Deze gegevens bevatten  bedrijfsnaam, 
voornaam, achternaam, telefoonnummer(s) en de noodzakelijke naw-gegevens. Daarnaast de kvk-nummer(s) 
en btw-nummers voor de facturatie. 
 
Commerciële doeleinden 
E-mailadressen kunnen voor commerciële doeleinden alleen worden gebruikt ten behoeve van het digitaal 
versturen van onze periodieke nieuwsbrief. Op ieder moment kan men zich hiervoor afmelden.  
 
Met wie worden jouw gegevens gedeeld? 
Wij delen geen gegevens met derden zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van de 
klant. De te delen gegevens worden alleen, met toestemming, gedeeld indien dit een noodzakelijke oorzaak 
heeft. 
 
Opslag van data 
Van der Laan slaat geen klantdata op van derden.  
  
Waar slaan wij jouw gegevens op? 
Wij slaan jouw gegevens versleuteld op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Dit betreft 
uitsluitend een back-up van onze datagegevens. Deze worden verder niet gebruikt in contacten met derden. 
  
Hoe worden jouw gegevens beveiligd? 
Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat jouw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor 
medewerkers waarvoor het noodzakelijk is dat zij daarmee werken. IP-adressen welke bekend zijn bij Van der 
Laan worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij hier expliciet toestemming voor is verleend.  
 
Beeldmateriaal 
Het gebruik van foto of beeldmateriaal voor commerciële doeleinden zal, indien betrokkene hier expliciet geen 
toestemming voor verleend, niet voor verdere verspreiding worden gebruikt. 
  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
mailto:info@teamvdl.nl
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Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens? 
Jij hebt het recht om: 

• een begrijpelijke en transparante uitleg te ontvangen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. 

• te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben. 

• jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten 
aanvullen als ze onvolledig zijn. 

• bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop 
we jouw persoonsgegevens verwerken. 

• beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen 
bewaren maar niet gebruiken. 

• ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. 

• een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, 
dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met info@teamvdl.nl 

• Je kunt je klacht ook rechtstreeks indienen bij de autoriteit persoonsgegevens. 
  
Cookie statement 
Van der Laan maakt geen gebruik van cookies op haar website. 
  

mailto:info@teamvdl.nl
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap


 

 

 
 


