SBE
Privacy verklaring
Hierin word beschreven hoe SBE omgaat met de persoonlijke gegevens van klanten.

00.
Inleiding
De gegevens vermeld in deze privacy verklaring zijn bedoeld om u duidelijkheid te geven wat SBE
hiermee doet.

Sbe is een bedrijf wat zich bezighoud met het installeren van :
Ø
Ø
Ø
Ø

Inbraaksystemen
Camerasystemen
Onderhoud noodverlichting
Onderhoud blusmiddelen

Sbe gevestigd aan de Bottelroosstraat 14
5761 Gc in Bakel
Kvk nr 55001637
Telef: 0634196918

01.
De gegevens die SBE ontvangt worden bewaard in een digitaal dossier welke is beveiligd met een
wachtwoord.
De inzage van het dossier zal alleen geschieden door mijzelf eigenaar SBE en mijn echtgenote
Administratief medewerkster.
SBE zal geen gegevens bewaren die niet relevant zijn voor het juist kunnen uitvoeren van
werkzaamheden.
02.
De gegevens zullen net zo lang worden bewaard als voor de uitvoering nodig is.
In de praktijk betekent dit voor de periode dat iemand klant bij SBE is.
03.
De mail adressen worden opgeslagen op de mailserver en uitsluitend gebruikt voor het digitaal
aanleveren van offertes en facturen.
Indien de klant aangeeft dit niet te wensen zal dit per post gebeuren.
04.
Er worden van de gegevens geen fysieke kopieën gemaakt
De gegevens worden beheerd in eerder genoemd digitaal dossier en staat op een pc met een back up
05
Uit veiligheidsoverwegingen zal er op de website geen contactformulier aanwezig zijn
Alleen een telefoonnummer.

0.6
Rechten
Je hebt het recht te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij SBE vastgelegd
en bewaard worden.
Dit doe je door een email te sturen naar j.smulders8@chello.nl.
Of telefonisch contact op te nemen met 0634196918
Dan mailen wij je een overzicht met je gegevens.
07.
Recht op het indienen van een klacht bij Autoriteit persoonsgegevens
Indien men vind dat SBE niet juist omgaat met de persoonsgegevens.
0.8
Recht op stop gebruik gegevensgebruik (bezwaar)
Wil je niet dat SBE jouw gegevens gebruikt heb je recht op stoppen van het gebruik
van jouw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan onder toezending van een copy id bewijs
Met het onleesbaar gemaakt nummer onder de pasfoto- de pasfoto- id bewijsnummeren bsn onleesbaar zijn gemaakt.
Het streven is binnen een week te reageren.

0.8
Plichten

SBE verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang.
Namelijk een commercieel belang.
Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van SBE via email.
Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn aan te leveren zijn de minimale benodigde gegevens
Voor het aanbieden van installatie info en communicatie over voortgang werkzaamheden
Etc.
Indien de benodigde gegevens niet kan worden aangeleverd kan SBE zijn werk niet uitvoeren.

Mocht het nodig zijn de gegevens te delen met andere partijen dan zal eerst toestemming worden
gevraagd.

SBE houd zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk word vereist.
Dan wel wanneer SBE het gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridische verzoek.
Of om de rechten eigendom of veiligheid van SBE te Beschermen.
Daarbij word altijd getracht je recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen.
Bij vragen neem gerust contact op via onderstaand mail adres
j.smulders8@chello.nl

