PRIVACY STATEMENT SOONS INTERIEURBOUW BV
Dit is de privacyverklaring van Soons Interieurbouw BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 14072004.
Artikel 1 AVG Wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Met
deze verklaring willen wij U uitleggen waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij uw
gegevens beschermen. Soons Interieurbouw BV respecteert uw privacy en zal er alles aan doen om
volgens de wet AVG te handelen.
Artikel 2 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen NAW-gegevens van onze klanten (Naam, Adres, Woonplaats), en contactgegevens
als (mobiele) telefoonnummers en mailadressen.
Artikel 3 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen deze gegevens om u in eerste instantie een passende offerte te kunnen aanbieden.
Indien u op basis van de offerte opdracht geeft, zijn de gegevens noodzakelijk voor het uitvoeren
van de overeenkomst. Wij gebruiken de gegevens om contact met u op te kunnen nemen, voor het
leveren en monteren van de interieuronderdelen bij u op locatie en voor de financiële afhandeling.
Artikel 4 Wie krijgen er toegang tot deze gegevens?
Onze medewerkers hebben uw gegevens nodig om uw opdracht te kunnen uitvoeren en hebben
daarom toegang. Uw gegevens zijn in onze systemen zodanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn
voor derden.
Artikel 5 Hoelang bewaren wij uw gegevens?
Wettelijk gezien moeten wij uw gegevens minstens 7 jaar bewaren. In de praktijk blijkt het
bovendien handig om gegevens met betrekking tot de gemaakte interieuronderdelen te bewaren.
Wanneer u over een aantal jaren een onderdeel zou willen laten bijmaken, repareren of aanpassen,
dan is het handig als wij kunnen terugvallen op een dossier met specifieke productinformatie
behorende bij uw interieur.
Artikel 6 Welke rechten heeft u?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen of (indien wettelijk toegestaan) te wissen.
Als u vragen of opmerkingen heeft omtrent uw persoonsgegevens, kunt u uiteraard altijd contact
met ons opnemen via 045-404 2345 of via info@soons.nl. Bovendien heeft U het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
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