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Privacyverklaring Jan Roemaat Koel en Vrieshuizen B.V. (hierna te noemen Roemaat)  
 
Doeleinden en grondslag  
De grondslag voor het verzamelen van de gegevens is het kunnen aanbieden van onze dienstverlening. 
 
Welke gegevens worden verzameld 
De volgende gegevens worden verzameld om onze diensten aan te kunnen bieden: 

• Bedrijfsnaam; 

• Adresgegevens; 

• E-mailadres; 

• Telefoonnummer; 

• Btw-nummer; 

• Opslaggegevens (hoeveelheid/soort product); 
Door sommige informatie die we verzamelen (persoonlijke gegevens genoemd) kunt u worden geïdentificeerd. 
Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam of uw e-mailadres. 
 
Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we alleen als u deze aan ons verstrekt. Dat kan gaan om uw naam, 
adres, e-mailadres, telefoonnummer: 

• Informatie over diensten aanvraagt; 
 

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we automatisch wanneer u onze website of onze producten 
gebruikt. Hiertoe kunnen sommige of alle van de volgende typen informatie behoren: 

• Uw IP-adres (Internet Protocol) 
 
Worden uw gegevens gedeeld met derden? 
We kunnen uw persoonlijke gegevens delen in de volgende omstandigheden: 

• Wanneer dat nodig is om het product of de service te leveren waar u om hebt gevraagd; 

• Wanneer dat wordt geautoriseerd door de wet of noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces; 

• Wanneer dat nodig is om de rechten of het eigendom van Roemaat te beschermen en te verdedigen, 
inclusief de beveiliging van onze service; 

• Wanneer dat nodig is om de persoonlijke veiligheid, het eigendom of andere rechten van het publiek, 
van Roemaat of van haar klanten of werknemers te beschermen; 

• Wanneer dat verband houdt met een verkoop van onze gehele onderneming of een deel ervan. 
 
Indien we wettelijk worden gedwongen om uw persoonlijke gegevens vrij te geven aan een derde partij, zullen wij 
al het commercieel redelijke ondernemen om u daarover van tevoren te informeren, tenzij dit wettelijk is 
verboden. Als we betrokken zijn bij een fusie, overname of verkoop van activa, zullen we ons houden aan dit 
Privacy beleid en alle betrokken gebruikers worden geïnformeerd als we persoonlijke gegevens overdragen aan 
derden of als voor persoonlijke gegevens een ander privacy beleid gaat gelden. 
 
Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn gegevens? 
U hebt het recht om ons te vragen naar de persoonlijke gegevens die we van u verwerken, het doel en de aard 
van de verwerking en informatie over met wie we deze gegevens delen. 
 
U hebt het recht om ons op elk moment te vragen uw persoonlijke gegevens bij te werken, te corrigeren of te 
verwijderen (als dat geen invloed heeft op de services die we u leveren). Wij kunnen verzoeken afwijzen indien 
deze de privacy van anderen in gevaar brengen, onredelijk of repetitief zijn of onredelijk grote inspanningen 
vereisen. Tenzij u ons vraagt uw gegevens te verwijderen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bewaren tot één 
jaar nadat u bij ons bent afgemeld als klant (maar gewoonlijk bewaren we uw persoonlijke gegevens niet langer 
dan redelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld). 
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U hebt het recht om u af te melden voor het gebruik of het verzamelen door ons of door derden van bepaalde 
gegevens, inclusief persoonlijke gegevens en niet-persoonlijke gegevens, door de instructies hier te volgen. 
 
U hebt het recht om van ons te verwachten dat we uw persoonlijke gegevens beschermen en beveiligen. We 
werken er hard aan om Roemaat en onze gebruikers te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of het 
onbevoegd wijzigen, openbaar maken of vernietigen van de informatie die we bewaren. In het bijzonder: 

• We houden ons te allen tijde aan dit Privacy beleid met betrekking tot alle gegevens die we van u 
verzamelen; 

• We beperken het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens en zorgen ervoor dat 
iedereen met wie we dergelijke informatie delen deze informatie behandelt met de privacy en beveiliging 
die deze verdient; 

• We hebben in de industrie geaccepteerde fysieke, technische en administratieve procedures ingesteld 
ter waarborging en beveiliging van de informatie die we verzamelen. 
 

Wijziging van de privacyverklaring  
We behouden ons het recht voor dit Privacy beleid op elk gewenst moment te wijzigen en geven aan op welke 
datum het Privacy beleid het laatst is gewijzigd. Als er aanzienlijke wijzigingen zijn aangebracht, markeren we die 
wijzigingen en doen we ons best u daarvan op de hoogte te stellen. We bewaren ook vorige versies van dit 
Privacy beleid in ons archief zodat u deze kunt inzien. 
 
Hoe kan ik contact met u opnemen? 
Als u vragen hebt over dit beleid of over het bovenstaande, stuur dan een e-mail naar: 
m.roemaat@vrieshuisroemaat.nl. 
 

https://www.avg.com/nl-nl/privacy-preferences.html

