
 

Privacy Statement 
 
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die met ingang van 25 

mei 2018 in alle EU-lidstaten van toepassing is, is onderliggende Privacy Statement opgesteld.  
 
Identiteit 
Persoonsgegevens worden opgeslagen door: 

 
Ondernemer:  Gertjan Oudshoorn 
Onderneming:  GO Grond-, Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud 
Bezoekadres:  Gruttosingel 35 
   2903 EE Capelle aan den IJssel 
E-mail:   info@gertjanoudshoorn.nl lefoonnummer: 06-54994512 

KvK-nummer:  24429613 
 
Registratie van gegevens 
GO Grond-,Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud  is verantwoordelijk voor de naleving van de 
AVG en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens.  

 
GO Grond-,Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van 

(potentiële) opdrachtgevers en leveranciers, ten behoeve van de administratie en de uitvoering van 
een aangegane overeenkomst, het incasseren van betalingen en het voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen.  
 
Hieronder volgt een opsomming van de persoonsgegevens die verwerkt worden: 

- Naam opdrachtgever 
- Adres 

- Postcode 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 
- Bankrekeningnummer 

- Locatie voor uitvoeren van werkzaamheden 

 
- Naam leveranciers 
- Adres 
- Postcode 
- Woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mail adres 

- Bankrekeningnummer 
- KVK nummer 
- BTW nummer 

 
Persoonsgegevens worden ten alle tijde slechts opgeslagen, indien een product of dienst wordt 
afgenomen van GO Grond-, Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud Oudshoorn. Bij het aangaan van 
een overeenkomst moet de overeenkomst schriftelijk worden getekend.  
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GO Grond-, Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud  gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

om met persoonsgegevens en doet er alles aan om gegevens veilig op te slaan. Er wordt gewerkt 
met een anti-virus programma en een gebruikersnaam en wachtwoord om gegevens te 
beschermen. Eventuele datalekken worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de 
betrokkene(n) van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar komen. Bij een data lek neemt 
Oudshoorn Grond-Weg- en Waterbouw altijd de meest passende maatregelen om de 
betrouwbaarheid te waarborgen.  
 

 
Doeleinden 
GO Grond-,Wegenbouw,Tuinaanleg en Onderhoud verwerkt gegevens voor de volgende 
doeleinden: 

- Het aanbieden van offertes 
- Het uitvoeren van werkzaamheden 

- Het uitvoeren van transacties/ betalingen 

- Relatiebeheer; 
- Het uitvoeren van administratieve handelingen (in- en verkoop/ debiteuren en 

crediteuren). 
 
Bewaartermijn en recht op inzage, wijziging en verwijdering van gegevens 
Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn te allen tijde in 

te zien, te wijzigen en te verwijderen. Het inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens is 
mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@gertjanoudshoorn.nl Uw 
persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:  

- In het geval van uitvoering van de overeenkomst en de daarbij behorende 
werkzaamheden; drie jaren na beëindiging van de overeenkomst.  

- In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen; zeven jaren na het betalen 
van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting aan 

de Belastingdienst. 
- In het geval van het behandelen van vragen en klachten; na het tot tevredenheid oplossen 

van de vraag of de klacht.  
 
Indien persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden 
opgeslagen, en het ondanks herhaaldelijk verzoeken niet mogelijk is gebleken gegevens te 

verwijderen, kan er een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
Delen van gegevens met derden/ Verwerkersovereenkomst 
Er worden alleen persoonsgegevens doorgegeven aan anderen als een opdrachtgever daarvoor van 
te voren schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geen geval zullen persoonsgegevens worden 
gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Oudshoorn Grond-, Weg- en 
Waterbouw, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene(n). Op alle 

externe overdrachten van persoonsgegevens is het opstellen en het ondertekenen van een 
Verwerkingsovereenkomst van toepassing.  
 
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Oudshoorn Grond-, 

Weg- en Waterbouw in bepaalde gevallen wel persoonsgegevens met derden. Dit komt voor bij de 
inhuur van bijvoorbeeld onderaannemers of ZZPers, maar ook bijvoorbeeld wanneer materialen 
door een ander bedrijf moeten worden aangeleverd.   
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