
Privacy Statement 
 

1. Definities 

 

a. Privacy Statement: dit privacy statement 

b. Klant: de natuurlijke persoon in wiens opdracht de Verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens verwerkt 

c. Verwerkingsverantwoordelijke: Van Ginkel Energie Techniek, Francis Baconstraat 5-J, 

6718 XA Ede. Telefoon: 085-008008,  

E-mail: info@vanginkelenergietechniek.nl.   

d. Website: www.vanginkelenergietechniek.nl. 

 

2. Algemeen  

 

2.1 In dit privacy statement wordt beschreven hoe Verwerkingsverantwoordelijke de 

persoonsgegevens van haar klanten verwerkt. 

 

3. Persoonsgegevens 

 

3.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon. Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de volgende gegevens over haar 

klanten: 

 a. Naam; 

 b. Contactgegevens (o.a. telefoonnummer, adres, e-mail). 

3.2 Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt deze persoonsgegevens op de volgende manieren: 

 a. Doordat de klant contactgegevens achterlaat op de website met het verzoek om informatie 

over diensten of producten die door de verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden; 

 b. Doordat er door een klant een bestelling voor producten of diensten wordt gedaan en 

Verwerkingsverantwoordelijke die producten of diensten levert; 

3.3 Indien de klant verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal de klant worden 

geïnformeerd over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Mogelijk kan 

de verwerkingsverantwoordelijke dan de producten of diensten niet leveren.   

 

4. Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens 

 

4.1 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten in het kader 

van de overeenkomst die met haar klanten zijn gesloten.  

4.2 Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

uitvoering van de overeenkomst tussen verwerkingsverantwoordelijke en klant, het 

verstrekken van informatie over diensten of over producten op verzoek van de klant, of het 

oplossen van problemen in dienstverlening of producten.  

 

 



5. Doorgifte aan derden 

 

5.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens van haar klanten niet aan derden 

doorgeven, tenzij: 

 a. doorgifte geschiedt aan een derde die aanvullende diensten levert en de klant gebruik wil 

maken van die aanvullende diensten (bijv. door middel van software of hardware van het 

product die inzicht geven in de (juiste) werking van een product of dienst). In dat geval is dit 

Privacy Statement van toepassing naast de privacy voorwaarden van de derde.  

 b. Verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is 

persoonsgegevens door te geven aan bevoegde (overheids)instanties. 

 

6. Cookies 

 

Van Ginkel Energie Techniek gebruikt cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie 

(bestandjes) die een website op uw computer achterlaat.  We bewaren de cookies niet langer 

dan wettelijk voorgeschreven en strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. 

Het gaat om de volgende cookies: 

6.1 Functionele cookies: Van Ginkel Energie Techniek plaatst functionele cookies om de website 

naar behoren te laten werken. Voor het plaatsen van deze cookies is wettelijk geen 

toestemming vereist. Het gaat om cookies die ervoor zorgen dat uw voorkeuren worden 

opgeslagen, informatie wordt onthouden, de website goed op uw beeldscherm wordt 

weergegeven. 

6.2 Analytische cookies: Van Ginkel Energie Techniek maakt gebruik van analytische cookies van 

Google Analytics. Zo kan Google ons inzicht geven in hoe onze website gebruikt wordt. Wij 

verzamelen uitsluitend anonieme informatie via Google Analytics en laten Google de IP-

adressen anonimiseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google 

hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden de informatie namens Google 

verwerken.  

 

7. Profilering 

 

7.1 Door verwerkingsverantwoordelijke wordt geen gebruik gemaakt van profilering.  

 

8. Rechten van klanten 

 

8.1 De klant heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, 

overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook heeft de klant het 

recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.  

8.2 De klant kan ook aan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om beperking van de 

verwerking en gegevensoverdraagbaarheid, voor zover dit mogelijk is. Dit houdt in dat de klant 

het recht heeft om de persoonsgegevens die verwerkingsverantwoordelijke over hem of haar 

heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel 



door verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven aan een andere 

verwerkingsverantwoordelijke.    

8.3 Indien de klant toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, 

heeft de klant altijd het recht om deze toestemming in te trekken.  

8.4 Wanneer de klant gebruik wil maken van deze rechten, of een andere vraag met betrekking tot 

dit Privacy Statement heeft, kan contact worden opgenomen via de contactgegevens die 

hierboven zijn vermeld.  

8.5 Klanten hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 

via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  

9. Bewaartermijn 

 

9.1 De verwerkingsverantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is om 

de overeenkomst tussen haar en de klant te kunnen uitvoeren, tenzij 

verwerkingsverantwoordelijke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is om deze 

persoonsgegevens langer te bewaren.  

 

10. Beveiliging 

 

10.1 De verwerkingsverantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

getroffen om de persoonsgegevens van haar klanten te beveiligen tegen verlies of 

onrechtmatige verwerking.  

 

11. Wijzigingen in dit Privacy Statement 

 

11. Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te 

passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De klant wordt 

geadviseerd om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit 

Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 18-06-2019.  

 
 


