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Privacyverklaring  

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V., KvK-nummer 04052231,, Wagenmakerstraat 9, 9403 VC, Assen 
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Onze contactgegevens 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. 
Wagenmakerstraat 9 
9403 VC  ASSEN 
Tel.: 0592-302792 

Waarom hebben wij de verklaring opgesteld ?  

Deze verklaring is opgesteld omdat het wettelijk verplicht is. Handels- en Verhuurbedrijf Krans bv heeft 
geen andere redenen voor het opstellen van deze verklaring, en deze verklaring is dan ook niet meer 
dan een omschrijving hoe wij met persoonsgegevens omgaan. 

Heeft u bezwaren tegen het bewaren van persoonsgegevens?  

Op een evt. verzoek zullen wij persoonsgegevens vernietigen, tenzij wij wettelijk over de betreffende 
persoonsgegevens dienen te beschikken.  

Het kan zijn dat wij ongevraagd over persoonsgegevens beschikken. De verantwoordelijkheid hiervoor 
kan echter niet alleen bij Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V worden gelegd, aangezien niet alle 
mails, post en correspondenties door ons als zinvol worden beschouwd, en dus ook in het geheel niet 
worden gelezen.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en hoe lang bewaren wij deze ? 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. verwerkt persoonsgegevens enkel en alleen wanneer zij wordt 
verkregen uit of ten behoeve van haar bedrijfsvoering. Het betreft daarbij alle noodzakelijke en/of door 
of namens de persoon verstrekte gegevens. Tevens betreft het de persoonsgegevens waarover  
Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. vanuit wettelijke verplichtingen de beschikking dient te hebben. 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, 
dit ter beoordeling van de directie.   
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Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens ? 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor een optimale 
bedrijfsvoering.  

Geautomatiseerde besluitvorming ? 

Niet van toepassing. 

Worden uw persoonsgegevens gedeeld met derden ? 

Wanneer het noodzakelijk is voor een goede dienstverlening verstrekt Handels- en Verhuurbedrijf Krans 
B.V. uitsluitend die gegevens welke daarvoor nodig zijn. Denkt u daarbij aan naam en telefoonnummer, 
of evt. de gegevens welke Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. uit hoofde van de Wet Keten 
Aansprakelijkheid aan derden dient te verstrekken. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op info@krans.nl met in het onderwerp verzoek 
conform AVG. 

Handels- en Verhuurbedrijf Krans B.V. wil u er tevens op wijzen 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://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-
ons  

 


