Privacyverklaring Schoonmaakbedrijf Argo B.V.,
Argo Midden Nederland B.V. en Argo Catering &
Horeca B.V.
Privacy
Bij Schoonmaakbedrijf Argo B.V., Argo Midden Nederland B.V. en Argo Catering &
Horeca B.V., hierna genoemd als “wij”, vinden het uiterst belangrijk om op een
goede en transparantie manier om te gaan met persoonsgegevens. Alle
persoonsgegevens worden door ons met uiterste zorgvuldigheid verwerkt en
beveiligd en wij zullen deze gegevens in geen geval publiceren.
In deze verklaring willen wij u helderheid geven over de manier waarop wij alle
persoonsgegevens verwerkt met betrekking tot klanten, toekomstige klanten,
leveranciers, stakeholders en websitebezoekers.

Verwerking persoonsgegevens
Dit betekent dat wij:
- De verzameling van persoonsgegevens beperkt tot de gegevens die
noodzakelijk zijn voor de betreffende doeleinden.
- Uw gegevens uitsluitend gebruikt ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten.
We zullen uw toestemming vragen in alle gevallen waarin dit is vereist.
- Passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht
persoonsgegevens verwerken.
- Uw recht respecteert, om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage
aan te bieden, te wijzigen of te verwijderen. Hiervoor is contact op te nemen
met:
Schoonmaakbedrijf Argo B.V.
Dwazziewegen 1D
9301 ZR te Roden
Kamer van Koophandel nummer 04047461
Argo Midden Nederland B.V.
Dwazziewegen 1D
9301 ZR Roden
Kamer van Koophandel nummer 02057876
Argo Catering & Horeca B.V.
Dwazziewegen 1d
9301 ZR Roden
Kamer van Koophandel nummer 04083882

Doeleinden
Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
-

-

-

-

Voor (potentiele) klanten gebruiken wij uw persoonsgegevens om u een
offerte te kunnen sturen, voor het correct uitvoeren van werkzaamheden, om
goederen te kunnen leveren en om te kunnen factureren en om met u te
kunnen communiceren omtrent onze gezamenlijke overeenkomst.
Voor (potentiele) leveranciers of andere opdrachtnemers gebruiken wij
uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijke zijn voor de uitvoering en
afsluiting van een overeenkomst. Met betrekking tot leveranciers zullen wij
persoonsgegevens verwerken voor onder andere bestellingen, het opstellen
van overeenkomsten, het betalen van facturen en het efficiënt communiceren
inzake de overeenkomsten die zijn gesloten.
Voor werknemers gebruiken wij uitsluitend persoonsgegevens voor het
betalen van salarissen en de gegevens die nodig zijn voor het goed uitvoeren
van werkzaamheden en die wettelijk verplicht zijn.
Voor het ontwikkelen en verbeteren van onze diensten.
Het sturen van reclamebericht, uitsluitend als u ons hiervoor vooraf
toestemming heeft gegeven.

De gegevens worden enkel bewaard zolang wettelijk verplicht, ze nodig zijn voor de
uitvoering en afsluiting van werkzaamheden. In alle andere gevallen worden
persoonsgegevens verwijderd uit onze bestanden.
Uiteraard bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Echter,
bij het verstrekken van geen of onvoldoende persoonsgegevens is er de mogelijkheid
dat wij bovengenoemde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren.

Nieuwsbrief, contactformulier en e-mail
Wanneer u geïnteresseerd bent in onze diensten en producten, kunnen wij u hiervoor
een nieuwsbrief sturen. Uw e-mailadres wordt slechts toegevoegd aan deze maillijst,
wanneer u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Iedere nieuwsbrief bevat
een link waarmee u zich onmiddellijk kunt afmelden.
Als u ons contactformulier op de website invult of u neemt contact op per mail, dit
gebeurt via ons hostingpartij Telecom Service Leek, worden de gegevens die u ons
toestuurt bewaard zolang deze nodig zijn voor de volledige behandeling en
afhandeling hiervan. Wanneer de gegevens niet meer van toegevoegde waarde zijn,
zullen deze worden vernietigd.

Beveiliging

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische
beveiligingsprocedures om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen
tot uw gegevens. Deze procedures garanderen dat wij voldoende
beveiligingsmaatregelen nemen met betrekking tot de aard en omvang van de te
beschermen gegevens.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Uw gegevens worden door ons uitsluitend aan derden verstrekt, wanneer dit
noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van de met u overeengekomen dienst. Om
uw rechten te beschermen hebben wij met alle derden een verwerkersovereenkomst
afgesloten. Zo wordt er op onze website gebruik gemaakt van cookies, die uitsluitend
worden gebruikt om bij te houden hoeveel bezoekers van onze website gebruik
maken. De informatie hieruit gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor
onze bezoekers.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Wij adviseren u om regelmatig deze pagina te bezoeken om op de
hoogte te blijven van de laatste wijzigingen. Indien wij een belangrijke wijziging
doorvoeren, met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij dit
kenbaar maken door middel van onze website of per e-mail.
Vragen, inzage of verzoek tot wijziging gegevens
Bij vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, of voor inzage in uw
persoonsgegevens, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u
contact met ons opnemen.
Het gaat om de volgende rechten:
 Recht op inzage; wij sturen/delen uw gegevens indien u daarom vraagt
 Recht op rectificatie; indien er gegevens veranderd of gemuteerd dienen te
worden dan zullen wij dit op uw verzoek aanpassen
 Recht op indienen van een klacht; klachten kunnen worden ingediend via de
daartoe bestemde weg.
 Recht op overdracht; indien u vraagt om uw gegevens over te dragen aan een
andere partij dan zullen wij dit voor u verzorgen.
 Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens; als er wordt aangegeven
door de persoon dat wij de gegevens niet meer mogen gebruiken zullen wij de
gegevens niet meer gebruiken.
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