Privacyverklaring
Onze organisatie bestaat uit verschillende entiteiten, die gebruik maken van gedeelde resources zoals de
administratie en een gedeelde IT infrastructuur en informatiesystemen. Deze privacyverklaring is dan ook van
toepassing op de volgende entiteiten:
- Dulder Beheer B.V.

KvK 06070034

- Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. Saasveld

KvK 06062471

- Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. Daarle

KvK 08172642

- Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. Ootmarsum

KvK 06079906

- Constructiewerken Twente B.V. Hengelo

KvK 08102809

- Loohuis Melkveehouderij Techniek B.V. Vroomshoop

KvK 08123378

- LV Installatietechniek B.V. Albergen

KvK 08185632

- Keukencentrum F.H. Loohuis B.V. Saasveld

KvK 06062472

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring
Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het nodig om persoonsgegevens van u te verwerken.
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt
behandeld.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een
telefonisch contact, contact via de e-mail of een persoonlijke afspraak. We verwerken de persoonsgegevens
in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt
gedaan en welke rechten u heeft.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres



bankrekeningnummer



overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

Doel van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren



om goederen bij u af te leveren



om werkzaamheden bij u uit te voeren



het afhandelen van uw betaling



wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
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Opslag van gegevens
De informatie kan worden opgeslagen op zowel interne als externe systemen, zoals bijvoorbeeld applicaties
voor relatiebeheer. Door middel van deze systemen hebben onze medewerkers toegang tot deze gegevens
en mogen zij die uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doelen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt.
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven
omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om aan een wettelijke plicht te voldoen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Uw
persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is
zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid
van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw emailadres niet aan derden verstrekt.

Cookies
Wij gebruiken uitsluitend functionele cookies op onze website www.fhloohuis.nl. Deze cookies zijn nodig om
onze website goed te laten functioneren, hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens, ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@fhloohuis.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale privacy
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en treffen voortdurend passende
maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze
maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.
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Aanpassingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of websites bent u automatisch
gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig
deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacy Verantwoordelijke
Gezien de omvang van de organisatie en aard van de verwerking van persoonsgegevens zijn we niet wettelijk
verplicht om een Data Protection Officer aan te wijzen. Het eerste aanspreekpunt voor vragen omtrent het
privacy beleid en de digitale verwerking van persoonsgegevens is Dhr. B. Spanjer (Directie),
tel. 074-3494301.

Contactgegevens Hoofdkantoor
Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V.
Bornsestraat 55
7597 NH Saasveld
Tel. 074-3494301
E-mail: info@fhloohuis.nl
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