
Privacyverklaring Bandringa Schildersbedrijf 

Bandringa Schildersbedrijf is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens 

zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens 
Naam:  Bandringa Schildersbedrijf 

Adres:  Allardsoogsterweg 1 

  9354 VR Zevenhuizen 

Eigenaar: Wim Bandringa 

Website: https://www.bandringaschilders.nl 

Telefoon: 06-10113799 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Bandringa Schildersbedrijf 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: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

Naast bovenstaande persoonsgegevens kunnen kleurnummers van de bij uw klus gebruikte 

verven eveneens bewaard worden.  

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  
Er worden geen gegevens bijgehouden anders dan hierboven omschreven. Bent u er echter 

van overtuigd dat wij zonder toestemming andere persoonlijke gegevens hebben verzameld, 

neem dan contact met ons op via bandringaschildersbedrijf@hotmail.nl  dan verwijderen wij 

deze informatie. 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 
Bandringa Schildersbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling. 

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

   kunnen voeren. 

Onze website biedt de mogelijkheid om via de ‘contactbutton’ een contactformulier in te 

vullen. De door u ingevulde informatie wordt gebruikt om uw contactverzoek te 

beantwoorden. Mogelijk wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Dit is aan de orde als u 

een dienst bij ons afneemt en/of wij een offerte voor u uitbrengen. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 
Bandringa Schildersbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 

over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  

 

https://www.bandringaschilders.nl/
mailto:bandringaschildersbedrijf@hotmail.nl


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Bandringa Schildersbedrijf bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om 

de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

De gegevens van klanten uit ons klantenbestand die gedurende lange tijd inactief zijn 

worden uit ons bestand verwijderd. Tot die tijd worden de gegevens bewaard om 

kleurnummers en contactgegevens paraat te hebben, mocht de klant opnieuw van onze 

diensten gebruikt willen maken.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Bandringa Schildersbedrijf verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering 

van onze overeenkomst met u (hiervoor wordt u vrijwel altijd vooraf geïnformeerd en om 

toestemming gevraagd) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
De website van  Bandringa Schildersbedrijf is gekoppeld aan Google Analytics om bezoekers 

te meten. Met Google is hiertoe een bewerkersovereenkomst afgesloten en de gegevens 

worden versleuteld en anoniem verwerkt. Het ‘delen van gegevens’ met Google is uitgezet en 

de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van 

Google.  

 

Analytics slaat de volgende 2 cookies op bij de bezoeker: 

Naam Duur Doel 

Analytics_ga 2 jaar Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 

Analytics_gid 24 uur Gebruikt om gebruikers te onderscheiden 

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen 

cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de 

instellingen van uw browser verwijderen. 

 

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 gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bandringa 

Schildersbedrijf.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Bandringa Schildersbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met 

ons op via bandringaschildersbedrijf@hotmail.com.  

 

mailto:bandringaschildersbedrijf@hotmail.com

