
 

 
 
 
 

 

 

 

Beleid Algemene verordening Gegevensbescherming 

Hoveniersbedrijf Burgers 
 

24-5-2018 

 

Hoveniersbedrijf burgers  beschikt over uitsluitend over bedrijfs-, particulier- en 

personeelsgegevens die noodzakelijk zijn voor een normale bedrijfsvoering. Beschikbare 

gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld tenzij dit in goed overleg is 

overeengekomen. 

 

• Bedrijfs- en particulier gegevens zijn: (bedrijfs-) naam, contactpersoon, adres, KvK, 

rekeningnummer en telefoon/fax/mail adressen. 

• Personeelsgegevens zijn: Naam, geboortedatum, adres, telefoon/fax/mail gegevens, 

BSN nummer en een kopie van een geldend legitimatiebewijs. 

 

Algemeen: 

- De bovenstaande gegevens zijn nadrukkelijk in overleg en met toestemming 

verkregen.  

- De (persoons)gegevens worden bewaard zolang dit wettelijk, of vanuit garantie 

 overwegingen nodig is.  

- Gegevens over opdrachten kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. 

Het gaat dan uitsluitend om algemene gegevens over de opdracht locatie en het werk 

zelf.  

- Dit beleid is gepubliceerd op de web site van Hoveniersbedrijf Burgers en besproken 

en uitgedeeld aan al het personeel. Het personeel heeft door ondertekening aangegeven 

het beleid te onderschrijven.  

 

Toegang tot gegevens: 

Ten behoeve van het opstellen van facturen heeft de Administratief medewerker C. Misset 

toegang tot uitsluitend de gegevens van klanten (bedrijf, contactpersoon, adres, email en 

telefoonnummer) 

 

Met de Boekhouder Nieuwenburg administratie- & belastingadviseurs BV  is in de 

opdrachtovereenkomst vastgelegd dat zij de gegevens van Hoveniersbedrijf Burgers  

uitsluitend zal gebruiken voor het opstellen van de jaarrekening en niet aan derden. Zij 

voldoen zelf aan alle door de wet gestelde voorwaarden.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Alle klant- en personeelsgegevens zijn opgeslagen in een beschermde (cloud) omgeving 

achter 2 wachtwoorden (computer en cloud) en uitsluitend beschikbaar voor Dhr. B Burgers 

Gelet op de omvang van de organisatie is er geen aparte functionaris gegevensbescherming 

nodig. 

 

Klanten,  personeelsleden en wettelijke vertegenwoordigers kunnen op verzoek direct inzage 

krijgen in hun gegevens. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan de Eigenaar, 

  

B Burgers  

 

Zadelmaker 119, 2401PC Alphen aan den rijn 

 

bob@Hoveniersbedrijfburgers.nl 

  

+31646380927.  

 

Hoveniersbedrijf Burgers voldoet in alle opzichten aan Data protection impact assessment. 

Hoveniersbedrijf Burgers beschikt niet over gegevens die een hoog privacy risico inhouden.  
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