
Privacyverklaring De Klein Odijk B.V.  
 

De Klein Odijk B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze  

dit privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan 

met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 

zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

 

De Klein Odijk B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij 

in ieder geval:  

• uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze verklaring;  

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal 

nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens; 

• passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de 

beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

• geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering 

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

• persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn 

verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

• op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en 

deze respecteren.  

 

Als De Klein Odijk B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring, of in algemenere zin, 

vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@wasstraatodijk.nl. 

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:  

- Het aangaan van overeenkomsten  

- Schade en aangifte/melding politie n.a.v. schade en/of incidenten 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

- Naam / voorletters / tussenvoegsels  

- Adres / Postcode / Woonplaats / Provincie / Land 

- Telefoonnummer / Emailadres  

- Bankrekeningnummer  

- Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs, waarop pasfoto zichtbaar is.  

- Burgerservicenummer (BSN)  

- Kentekens doormiddel van camera’s 

 

Vragen en klachten  

Wanneer u ons een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, via 

sociale media of per post contact opneemt met De Klein Odijk B.V., kunnen wij u vragen om 

contactgegevens voor het afhandelen van uw vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden 

door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen 

binnen De Klein Odijk B.V. die zich bezig houden met de afhandeling van uw vraag of klacht. 

 

Klikgedrag en bezoekgegevens  

De Klein Odijk B.V. gebruikt Google Analytics. Daarmee analyseren wij de manier waarop 

bezoekers onze website gebruiken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid van 

onze website verbeteren. Dit doen wij uiteraard op een privacy-vriendelijke manier. Wanneer u 

onze website bezoekt, worden uw gegevens geanonimiseerd. Wij herkennen individuele 

personen niet.  

 
  



Cookies  

De Klein Odijk B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 

tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische 

werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren 

werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze 

website optimaliseren. 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. 

 

Social media cookies  

Bent u ingelogd op Facebook of Twitter? Dan worden er social media cookies op uw apparaat 

geplaatst. Dit gebeurt alleen als u hiervoor expliciet toestemming geeft. De cookies van de 

betreffende social media-platforms (zoals Facebook en Twitter) zorgen ervoor dat alle social 

mediafuncties op onze website goed werken. Bovendien verzamelen deze cookies gegevens die 

wij kunnen gebruiken om je op social media gerichte advertenties te laten zien. Lees de 

privacy statements van Facebook en Twitter om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens 

die zij via deze cookies verwerken. 

 

Verstrekking aan derden  

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit 

noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik 

van een derde partij voor:  

- Accountant / Salarisadministratie 

- Belastingdienst 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit 

wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van 

een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij 

medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen 

wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Beveiliging  

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om 

persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de 

volgende maatregelen genomen;  

• Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden 

• Back up- en herstelprocedures  

• Beveiligde netwerkverbindingen  

• Geheimhoudingsbedingen in arbeidscontracten  

• Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden e/o persoonlijke toegangscodes 

 

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u 

hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een 

deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u 

verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij 

indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor 

kunnen geven aan voornoemde verzoeken.  

 

Klachten  

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u 

hierover met ons contact op te nemen.  

 

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan 

contact met ons op. 


