Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)
24 mei 2018

Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG)
Beschrijving Privacy beleid AVG binnen InterKC Onderhoud & Dienstverlening
Onderstaand kunt u lezen hoe wij in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Europese wet gaat in op 25 mei 2018

1
Wie zijn wij?
Wij zijn InterKC Onderhoud & Dienstverlening V.O.F.
Dit is ons KvK-nummer: 27156342
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL8149.97.922 B01
U kunt ons zo bereiken:
Bellen:
070-3070443
Mailen:
info@interkc.nl
Schrijven:
Serre 66, 2285 JJ Rijswijk

2
Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Wanneer wij een opdracht voor u (gaan) uitvoeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens (NAW),
bijvoorbeeld als wij mailen, offreren, afspraken maken en factureren.
Tevens hebben wij uw gegevens nodig om (bouw)vergunningen te verkrijgen bij de Gemeenten en
om een bouwdossier aan te maken t.b.v. de vergunning van het project die wij moeten overleggen
bij een bouwcontrole.
Wanneer wij een extra (CAR)verzekering moeten afsluiten t.b.v. een project, moeten wij uw
gegevens ook gebruiken
Doordat u zaken doet of heeft gedaan met InterKC verwerken wij uw persoonsgegevens.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke persoonsgegevens die wij verwerken.
Welke persoonsgegevens worden door ons bewaard?
Particuliere opdrachtgevers
 NAW
 E-mail
 Telefoon en/of mobiele nummer
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Vervolg - Waarom hebben wij uw gegevens nodig?
Bedrijven/Leveranciers
 NAW
 E-mail
 Telefoon en/of mobiele nummer
 Naam onderneming
 Website
 Functie
 BTW nummer
 KVK nummer
 Bankrelatie
Met wie worden deze gegevens gedeeld en / of hebben inzage hierin?
 Exact online boekhoudprogramma
 Accountants bureau AS Finance h.o.d.n. Endezant
 Email pakket by Bulls Eye Design Hosting
 Email pakket by Ziggo Hosting
 H&H assurantiën & Diepenhorst Financiële Dienstverlening i.s.m. SAA verzekeringen

3
Wie kan er toegang krijgen tot uw gegevens?
De eigenaren van het bedrijf dhr. K.E. Correljé en mevr. A.L. Correljé - Thoen.
De mensen waar wij mee samenwerken, de ZZP-er, krijgt alleen het adres, zodat men weet waar het
werk verricht moet worden en naar welk adres zij moeten verwijzen wanneer zij hun factuur
indienen.
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens te delen met anderen.
Bijvoorbeeld met het Openbaar Ministerie, als iemand zich niet houdt aan de AVG.

4
Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur- en betaalgegevens 7 jaar
bewaren.
Wanneer er geen werkovereenkomst tot stand komt, dan verwijderen wij uw gegevens na
1 jaar.
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Uw gegevens blijven van u!!
Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben?
Vraag dan gerust een overzicht bij ons op.
U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:

aan te passen
 te wissen
 digitaal over te dragen aan iemand anders.

6
Heeft u klachten of vragen?
Voor vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact
opnemen met:
Mevrouw A.L. Correljé per email: info@interkc.nl
Wanneer u niet tevreden bent over hoe InterKC omgaat met uw privacy, dan kunt u contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

7
Wat gebeurt er als er een Datalek is?
Wanneer er spraken is van een datalek, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen.
Dit doen wij binnen 48 uur nadat wij het datalek hebben ontdekt of zo snel als dat wij op de hoogte
gesteld zijn door de bedrijven waar wij mee samenwerken, genoemd in punt 2.
Tevens zullen wij u voorzien van informatie - indien nodig - die u nodig heeft wanneer u melding gaat
maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het is uw eigen verantwoording om wanneer wij een datalek aan u doorgeven, dit te melden bij
Autoriteit Persoonsgegevens en aan de desbetreffende betrokkenen waar u mee te maken heeft.
Het registreren van het datalek valt ook onder uw eigen verantwoording.
Hoe wordt een datalek gemeld?
 Datum melding van het datalek
 Hoe is het datalek ontstaan
 Welke verwerkingsprogramma’s hebben hier nadeel van
 Welke gevolgen heeft het datalek; zijn er dingen gelezen, gekopieerd, verwijderd of
doorgegeven aan derden.
 De (mogelijke) oorzaak van het datalek
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8
Beveiliging
InterKC gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zal adequate technische en
organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen.
Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde
doeleinden.
Welke voorzorgsmaatregelen worden er genomen?
 Het “up to date” houden van software, virusscanner en andere systemen
 Regelmatig controleren van de dossiers op data om te kunnen verwijderen uit ons
systeem
 Het invoeren van de “tweestapsverificatie” inlog autorisatie, ter beveiliging van het
inloggen op bepaalde sites zoals genoemd bij punt 2 → “Met wie worden deze
gegevens gedeeld?”

9
Wat gebeurt er wanneer het project is afgerond?
Nadat het project is afgerond, bewaren wij u gegevens zoals omschreven bij punt 4 → “Hoelang
bewaren wij uw gegevens?”
Wij bouwen een dossier op tijdens de werkzaamheden met daarin uw offerte, facturen, mail contact
en foto’s van de werkzaamheden, hiervan hoeft niet alles 7 jaar bewaard te worden.
Wanneer u wilt dat de gegevens uit het dossier verwijderd worden, dan kunt dit aangeven, zoals
omschreven bij punt 5 → “Uw gegevens blijven van u!!”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Begrippenlijst:
AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

NAW

Naam, Adres, Woonplaats

h.o.d.n.

handelend onder de naam

Zzp

Zelfstandige zonder personeel

CAR verzekering

Construction All Risks verzekering

SAA

Samenwerkende Assurantie Adviseurs
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