Privacyverklaring Van Genderen Tentverhuur
Van Genderen Tentverhuur, gevestigd aan Nijensteinseweg 7a 4124 AT Hagestein, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.vangenderententverhuur.nl
Nijensteinseweg 7a 4124 AT Hagestein
0347-371114
info@vangenderenverhuur.nl

KVK: 30213043
BTW-nr: NL002116688B02

Joop van Genderen is de geautoriseerde vertegenwoordiger van Van Genderen Tentverhuur
hij is te bereiken via info@vangenderenverhuur.nl of via telefoonnummer: 06-12316098
Van Genderen Tentverhuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, 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
info@vangenderenverhuur.nl .
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat er een nieuwe versie beschikbaar is.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van Genderen Tentverhuur 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
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Van Genderen Tentverhuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U heeft een vraag gesteld door het contactformulier in te vullen via de website.
- U heeft een offerte aangevraagd.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren.
- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
- Het afhandelen van uw betaling.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van Genderen Tentverhuur neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen,
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Genderen Tentverhuur) tussen zit. Van
Genderen Tentverhuur gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Rentman is ons online verhuurprogramma. Hierin wordt al jouw persoonlijke informatie
opgeslagen die nodig is voor het versturen van een offerte op maat en na afloop de
bijbehorende factuur. Onze website loopt via de PEP BUSINESS CREATORS. Onze emaildiensten lopen via Office365. Voor allen geldt dat uw persoonsgegevens beschermd
worden verzonden en opgeslagen. Allen zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw
gegevens vertrouwelijk behandelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van Genderen Tentverhuur bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant 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 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.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van Genderen Tentverhuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op
grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Cookies
Een cookie is een tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde
schijf van u computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als
bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen
en het inloggen te vergemakkelijken.
Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
Functionele cookies, zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website
op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze
wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte
van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf
welke pc het bezoek plaatsvindt.
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 Van
Genderen Tentverhuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u
bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@vangenderenverhuur.nl . We reageren zo snel mogelijk
op uw verzoek. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens
kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl .

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@vangenderenverhuur.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

