
 
Verklaring Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG) 
 
Wat houdt de AVG in? 
In de AVG is wettelijk geregeld hoe we als bedrijf om moeten gaan met persoonsgegevens als naam, 
e-mailadres, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, IP-adres, verjaardag etc.  
 
Van welke personen? 
Binnen de AVG gaat het om alle personen, dus contactpersonen van klanten en leveranciers, maar 
ook over medewerkers, ex-medewerkers en directieleden 
 
Voor wie? 
De persoon zelf heeft recht op inzage in de vastgelegde persoonsgegevens. Het is de bedoeling om 
snel aan een verzoek tot inzage in de vastgelegde persoonsgegevens te voldoen 
 
Hoe? 
Binnen het bedrijf is het heel eenvoudig om de vastgelegde persoonsgegevens uit de administratie 
te filteren en te delen met die persoon 
 
Waarom? 
De persoon kan op deze manier de door het bedrijf vastgelegde gegevens inzien en controleren op 
juistheid 
 
Wat is de bron? 
Het is belangrijk om de bron van de persoonsgegevens te weten. Over het algemeen is de bron 
vastgelegd in het e-mailverkeer met de persoon. In 99% van de gevallen is dat in verband met een 
gedane of toekomstige zakelijke transactie 
 
Waarom zijn de gegevens vastgelegd? 
Naast de fiscale verplichtingen voor het bedrijf is het ook belangrijk om veranderde product- of 
prijsinformatie te delen met contactpersonen van bedrijven waar we zaken mee doen 
 
Wanneer worden de gegevens verwijderd? 
Uiteraard worden de persoonsgegevens verwijderd als de persoon erom vraagt en als de fiscale 
bewaartermijn niet meer van toepassing is.  
Persoonsgegevens worden ook verwijderd een jaar na de vervaltermijn van een prijsopgave, 
aanbieding of offerte, als er geen overeenkomst tot stand is gekomen 
 
Beveiliging 
De geregistreerde persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geselecteerde medewerkers 
die hiervoor rechten hebben in de administratie. Wij delen geen persoonsgegevens van klanten en 
leveranciers buiten ons bedrijf 
 
Het is binnen ons bedrijf niet verplicht om een ‘Privacy Officer’ of ‘Functionaris Gegevens-
bescherming’ (FG) aan te stellen. Vragen over de uitvoering van de AVG binnen ons bedrijf kunnen 
gesteld worden aan de directie 
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