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Algemeen 

Meijers Projectvloeren B.V. is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van persoonsgegevens conform 
deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Meijers Projectvloeren B.V.  
Sydneystraat 48-50 
3047BP Rotterdam 
Dhr. F.C. Meijers 
0104625630 
info@meijersprojectvloeren.nl  
 

Verwerking persoonsgegevens 

Meijers Projectvloeren B.V. verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 
persoonsgegevens die wij verwerken: 

Persoonsgegevens klanten & leveranciers (contactpersonen/medewerkers): 
 Voornaam + achternaam  
 geslacht 

e-mail adres 
 Mobiel nummer 
 

Meijers Projectvloeren B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Leveren van goederen en diensten. 
- Het afhandelen van betalingen. 
- Eventueel contact (schriftelijk of telefonisch) om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 
- Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijv. 

t.b.v. (financiële) administratie en belastingaangifte. 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Meijers Projectvloeren B.V. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor 
personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door 
computerprogramma’s en/of -systemen, zonder tussenkomst van personen (bijv. een medewerker van Meijers 
Projectvloeren B.V.).  
 

Bewaarduur persoonsgegevens 

Meijers Projectvloeren bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te 
realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld en/of wettelijk is voorgeschreven. Zodra 
persoonsgegevens niet meer aan deze criteria voldoen, worden deze verwijderd of vernietigd. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Meijers Projectvloeren B.V. stelt uw persoonsgegevens niet aan derden beschikbaar en verstrekt deze 
uitsluitend indien nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.  
 
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
persoonsgegevens.  
 
Meijers Projectvloeren B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 
Cookies of vergelijkbare technieken 

Meijers Projectvloeren B.V. maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. 

 
Uw persoonsgegevens inzien, rectificeren of verwijderen 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te rectificeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te 
trekken. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meijers 
Projectvloeren B.V.. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat wil zeggen dat u bij ons een verzoek 
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in overdraagbare vorm naar u of naar een 
andere, door u aangegeven organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, 
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op 
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meijersprojectvloeren.nl.  

Om vast te kunnen stellen of het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak ter bescherming van uw privacy in deze kopie uw 
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
BSN (Burgerservicenummer) onleesbaar.  

Meijers Projectvloeren B.V. wil u er tevens op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer u van mening bent dat er op onjuiste wijze door ons wordt 
omgegaan met uw persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 
Beveiliging persoonsgegevens 

Meijers Projectvloeren B.V. heeft alle passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer u reden heeft om 
aan te nemen dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
direct contact met ons op via info@meijersprojectvloeren.nl. 
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