
GDPR beleid Albert van de Scheur, de hijs- en transport specialist B.V. 

Beste relatie van Albert van de Scheur, de hijs- & transportspecialist. B.V. 

Vanaf 25 mei 2018 is een nieuwe wetgeving van kracht. GDPR of AVG betekent dat we duidelijke 

informatie moeten geven over de persoonsgegevens die wij opslaan. Binnen ons bedrijf gebeurt dit enkel 

op kleine schaal en enkel met een goede reden.  

In deze handleiding staat welke gegevens wij van jullie bewaren, de manier waarop ons bedrijf 

persoonsgegevens verzamelt en opslaat en wat het doel hiervan is. Het actuele beleid treft u altijd op de 

website onder het kopje algemene voorwaarden & wetgeving. 

Gegevens die wij van klanten/ leveranciers of andere partners verzamelen en bewaren zijn hieronder 

beschreven. Uiteraard kunt u ten alle tijden bij ons om inzage vragen, bezwaar aantekenen of extra 

toelichting krijgen; 

Belangrijk om te weten is dat we altijd gegevens bewaren om; 

1) Aan de wet te voldoen 

2) Een overeenkomst/ afspraak na te komen, zoals een levering/ plaatsing ten behoeve van 

gemaakte afspraken met onze relaties. 

3) Om uw factuur te kunnen betalen of om er een te versturen 

4) Wij slaan standaard de NAW gegevens van het bedrijf op en het zakelijke emailadres van de 

betreffende contactpersonen om de samenwerking met onze klanten en leveranciers goed uit te 

voeren. 

5) Wij slaan de extra aangeleverde gegevens op die wij van de betreffende relatie krijgen met als 

doel een overeenkomst of afspraak goed uit te voeren. Voorbeelden zijn laad/losadressen, 

inkoopnummers, informatie over de klus. Dit zijn geen persoons gerelateerde gegevens 

Waar en hoe & hoelang worden uw gegevens opgeslagen; 

Wij slaan deze informatie op in ons planningsysteem welke beveiligd is met een wachtwoord en op onze 

beveiligde server. Wij werken met een gecertificeerd bedrijf die alle veiligheid in de hoogste mate van 

garantie dat in de markt te koop is verzorgd. U leest alles daarover hier. Enkel de betrokken en bevoegde 

collega`s hebben toegang tot de gegevens. Alleen de directie kan de toegang verlenen tot de data en deze 

instellingen wijzigen. Alle data en ook ons planningsysteem staan op een beveiligde server. Wij slaan alle 

gegevens op zolang u een actieve klant bent, of indien wij verwachten dat u incidenteel ons als klant of 

leverancier gebruikt. Bovendien hebben wij altijd een bewerkersovereenkomst getekend indien data 

gedeeld wordt met derden. Wij delen nooit data voor commerciële doeleinden, enkel aan bijv. onze IT 

partners.   

Welke gegevens slaan we op; 

Uw naam, achternaam, zakelijke of mobiele telefoonnummer, functie en emailadres slaan wij voor u op. 

Zo kunnen we u altijd bereiken wanneer dit voor de samenwerking relevant is.  

Iedereen heeft recht op inzage in de opgeslagen gegevens. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de 

Autoriteit persoonsgegevens als u  vind dat we gegevens niet goed opslaan en we het niet willen 

verwijderen na uw verzoek.  Uiteraard zijn we graag bereikbaar voor nadere toelichting.  

Groet Peter Schoenmaker, 

Operationeel directeur 

https://www.bosworx.nl/dna/certificering-en-compliance


Albert van de Scheur, de hijs- en transport specialist B.V 

Tweelingenlaan 74 

7324 BN, Apeldoorn 

055-5213109 

Wilt u inzage in uw data? In onderstaande policy proberen we u snel en effectief van dienst te zijn. 

Indien u inzage wenst in uw data kunt u contact opnemen met Roberto Kuijl, te bereiken op 

administratie@albertvdscheur.nl en op 055-5213109. 

Indien u aangeeft wat uw vraag is, behandelen wij dit altijd binnen 2 werkdagen na uw verzoek. 

Wij zullen op verzoek altijd aangeven welke data wij van u hebben. We koppelen de opgeslagen velden 

per mail terug, maar geven niet de data per mail retour. Indien u daarover vragen heeft kunt u altijd via 

een beveiligd bestand met wachtwoord uw data per mail ontvangen. Uiteraard kunt u altijd op kantoor 

langskomen voor een controle. 

Indien u wenst dat wij uw data verwijderen zullen we dit altijd direct verwijderen en laten bevestigen 

door de directie. Wij gaan er dan vanuit dat u de mogelijk nadelige consequenties voor u in onze 

samenwerking accepteert en hierop anticipeert. Voor zowel de verwijdering als een aanpassing is 

hetzelfde protocol van toepassing. 

 

Naast de directie is Roberto Kuijl de functionaris voor persoonsgegevens bescherming. Zonder 

toestemming van de directie worden geen instellingen gewijzigd. 

Indien wij een datalek veroorzaken zal deze schriftelijk binnen 2 werkdagen worden gemeld bij de daartoe 

behorende instantie. De betrokkenen worden eveneens binnen 2 werkdagen schriftelijk op de hoogte 

gesteld van het datalek, inclusief de gelekte data elementen.  

Alle systemen, alsmede onze website zijn goed en conform de beste standaarden beveiligd. Alle 

computers & laptops zijn voorzien van een wachtwoord en een SMS verificatie en zo beveiligd tegen 

hacken.  
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