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Algemene informatie
Ten behoeve van behandeling van producten die door klanten ter bewerking worden aangeboden en
ten behoeve van de door leveranciers geleverde producten en diensten die wij nodig hebben voor
onze bedrijfsvoering, verzamelen wij persoonsgegevens van medewerkers, klanten en leveranciers.
Over de verwerking van deze persoonsgegevens willen wij open en transparant zijn.
We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe persoonsgegevens worden verwerkt en
beschermd.

We zullen persoonsgegevens nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan/met derden buiten Lakspuiterij
De Uitkomst b.v. voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden
alleen gebruikt om u te voorzien van onze diensten. Derden zijn:
- onze ICT-specialist
- onze boekhouder

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
De beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en verantwoordelijke voor uw
persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming is Lakspuiterij De
Uitkomst b.v., waarvan u hieronder de (contact)gegevens aantreft:

Lakspuiterij de Uitkomst b.v.
Vlier 13
5662 TM Geldrop
Telefoon 040-2858013
OB nummer NL.0080.95.723.B.01
KvK nummer 1705 6309

Waar slaan we uw gegevens op?
De gegevens die wij van u verzamelen worden opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte
(“EER”). Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen Lakspuiterij De Uitkomst b.v. en worden alleen
aan derden doorgegeven als dat nodig is voor het leveren van goede producten en diensten. Indien
hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf.

Beveiliging
Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
• Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin

persoonsgegevens opslagen zijn;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle

informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert;

Wat zijn uw rechten?
Recht op toegang:
Alle klanten, leveranciers en medewerkers hebben op elk moment recht op inzage, rectificatie of
wissen van hun eigen persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek via e-mail aan de administratie
worden uw eigen gegevens verstrekt, gecorrigeerd of gewist.
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Recht op correctie:
U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn,
met inbegrip van het recht op completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op portabiliteit:
Wanneer wij uw persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw
toestemming of op basis van een overeenkomst, heeft u het recht om een kopie te krijgen van uw
gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, overgedragen aan u
of aan een andere partij. Dit heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die u ons verstrekt hebt.

Recht op verwijdering:
als u geen personeelslid bent of klant, hebt u het recht om op elk moment de door De Uitkomst
verwerkte persoonsgegevens te beperken of te verwijderen, behalve in de volgende situaties:
 u hebt een lopende zaak met Lakspuiterij De Uitkomst
 u hebt een openstaande bestelling die nog niet of gedeeltelijk is verzonden
 u hebt een nog niet afgewikkelde schuld bij De Uitkomst, ongeacht de betalingswijze
 u wordt ervan verdacht in de afgelopen vier jaar onze diensten te hebben misbruikt of u hebt in

de afgelopen vier jaar onze diensten misbruikt
 uw schuld is in de afgelopen drie jaar overgedragen aan een derde of in het afgelopen jaar voor

overleden klanten
 indien u een dienst hebt afgenomen, bewaren we uw persoonsgegevens in verband met uw

transactie ten behoeve van de boekhoudregels

Recht op restrictie:
U hebt in de volgende omstandigheden het recht om De Uitkomst te verzoeken de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken:
 als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van een gerechtvaardigd belang van

Lakspuiterij De Uitkomst, beperkt De Uitkomst elke verwerking van dergelijke gegevens in
afwachting van de verificatie van het gerechtvaardigd belang.

 indien u een claim hebt ingediend dat uw persoonsgegevens incorrect zijn, moet De Uitkomst elke
verwerking van dergelijke gegevens beperken in afwachting van de verificatie van de
nauwkeurigheid van de persoonsgegevens.

 als de verwerking onwettig is, kunt u zich verzetten tegen de verwijdering van uw
persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoeken om de beperking van het gebruik van uw
persoonsgegevens.

 als De Uitkomst de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de persoonsgegevens voor u
nodig zijn om verdedigende juridische claims in te dienen.

Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

We nemen gegevensbescherming heel serieus. U kunt onze medewerkers die uw vragen met
betrekking tot uw bovengenoemde rechten behandelen bereiken via info@deuitkomst.nl.

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens
verwerken en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wanneer wij diensten uitbesteden waarbij persoonsgegevens van een klant zijn betrokken, heeft de
klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleend.
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Van medewerkers hebben wij nodig:
 Naam
 Voornamen
 Naw-gegevens
 Geboortedatum
 BSN
 E-mailadres
 Kopie identiteitsbewijs
 Burgerlijke staat
 Bankrekeningnummer

Van klanten hebben wij nodig:
 Bedrijfsnaam (zoals die is ingeschreven bij de KvK)
 Contactgegevens bedrijf
 Naam van de contactpersoon
 Bedrijfsbankrekeningnummer

Van leveranciers hebben wij nodig:
 Bedrijfsnaam (zoals die is ingeschreven bij de KvK)
 Contactgegevens bedrijf
 Naam van de contactpersoon
 Bedrijfsbankrekeningnummer

Doeleinden en rechtsgronden voor de verzameling van voornoemde gegevens:
 uitvoering van een overeenkomst
 in- of uitdiensttreding medewerker
 wettelijke verplichtingen aan de overheid
 indiensttreding bij Lakspuiterij De Uitkomst, rechtstreeks of via een uitzendorganisatie.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens die we van u verzamelen, krijgt u van ons
bericht of de overdracht van persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst
te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke
gevolgen zijn als u ervoor kiest dit niet te doen.

Duur van de opslag van de gegevens:
 Voor medewerkers: zo lang als het dienstverband duurt, plus 10 jaar.
 Voor klanten en leveranciers: zo lang de werkrelatie duurt, plus 7 jaar. Deze 7 jaar is wettelijk

verplicht.

Updates van onze privacyverklaring:
Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de
privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website. We maken alle materiële wijzigingen aan de
privacyverklaring bekend, bijvoorbeeld met betrekking tot het doel van het gebruik van uw
persoonsgegevens, de identiteit van de beheerder of uw rechten.


