
Privacy verklaring De Vroone  

De Vroone  gevestigd aan de CD Vereekestraat 74 4421CE te Kapelle, is verantwoordelijke voor de 

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 

https://www.vroone.nl De Vroone , CD Vereekestraat 74 4421CE Kapelle 0113-341954 Valentijn 

Boeren is beheerder van de Vroone. Hij is te bereiken via info@vroone.nl  

Persoonsgegevens die wij verwerken * 

De Vroone verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten  

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij 

verwerken: 

• Voornaam en/of achternaam 

• Evt. adres- factuuradres 

• E-mailadres 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel dat u aangeeft: het toezenden van bijv. een offerte of 

informatie aanvraag via e-mail. Wij verwerken dus geen gevoelige persoonsgegevens zoals in de wet 

omschreven. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

De Vroone  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende 

doelen: 

* Het afhandelen van uw betaling 

* Verzenden van onze offerte of opgevraagde informatie 

* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 

voeren 

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

* Om goederen en diensten aan u af te leveren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

De Vroone  neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen 

door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) 

tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

De Vroone  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor uw: * e -

mailadres, factuuradres en voor- achternaam: tot de tijd dat u niet langer gebruikt maakt van ons 

Dorpshuis en onze diensten 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

De Vroone  verkoopt of verleent uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit 

nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, s luiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

uw gegevens. De Vroone  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De Vroone  maakt geen gebruik van technische, functionele en analytische cookies die inbreuk maken op 

uw privacy. Wanneer u De Vroone  via e-mail contacteert zullen die berichten (tijdelijk) worden 

opgeslagen. De verzamelde persoonsgegevens zullen nooit verstrekt worden aan derden en worden 

alleen gebruikt om contact met u op te nemen of om uw bericht te beantwoorden.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaa st 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 

ma ken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vroone . U kunt een verzoek tot inzage, 

correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of 

bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: planning@vroone.nl  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

De Vroone  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 met De Vroone  of via planning@vroone.nl  

* Onder verwerken wordt verstaan: verzamelen, vastleggen, opslaan, raadplegen, gebruiken. 

U heeft recht op: 

Recht op verbetering-aanpassing van gegevens 

Recht op inzage 

Recht op wissen 

Recht op overdraagbaarheid 

Recht op veilige verwerking 
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