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                                     Privacyverklaring 
 
Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers 
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en 
gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. 
Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 
 
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te 
voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren 
en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 
 
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 
persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde 
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 
 
Doorgifte aan derden 
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw 
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons 
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Tevens maken wij gebruik van Microsoft Office 
en de bijhorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 
 
Bewaartermijnen van persoonsgegevens 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te voeren. 
Daarnaast bewaren wij u persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van 
onze dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Donkersteeg Metaalbewerking op grond 
van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluit over zaken die (aanzienlijke) 
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 
Donkersteeg Metaalbewerking) tussen zit. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Donkersteeg Metaalbewerking en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie te sturen. 
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar info@donkersteegmetaal.nl 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, 
op uw verzoek. 
 
Wij wijzen er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
Aanpassen privacy statement 
Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte 
stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht 
zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van ons 
privacy statement. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 24 mei 2018. 
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