
Privacy verklaring  
 
Introductie 
Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld of 
gebruikt door eenmanszaak PC-Opruimen, gevestigd te Apeldoorn aan de Keerkring 10, 
gedreven door de heer N. Scholtens.  
 
Waarom vragen we u uw persoonsgegevens te delen? 
Wij vragen uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:  

 Om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw vraag op onze website 
www.pc-opruimen.nl; 

 Voor onze dienstverlening aan huis of bedrijf; 
 Voor het sturen van een factuur; 
 Voor het versturen van nieuwsbrieven en interessante aanbiedingen. 

 
Het soort persoonsgegevens dat we mogelijk verzamelen 
Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen.  

 Uw naam;  
 Uw e-mailadres;  
 Uw postadres; 
 Uw telefoonnummer. 

 
Verschillende manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen 

 Het invullen van het contactformulier op onze website; 
 Social media, zoals onze facebook- of LinkedIn pagina; 
 Bij contact per e-mail of via de telefoon. 

 
Uw persoonsgegevens delen met anderen 
Wij delen uw gegevens niet zonder uw toestemming met andere partijen.  
 
Uw rechten 
Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze bij te werken, 
te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Een klacht indienen over de verwerking 
van uw persoonsgegevens, kunt u doen via het contactformulier op onze website.  
 
Hoe we uw persoonsgegevens beschermen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens in een beveiligde omgeving.  
 
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de 
overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de 
persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van 
minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen. Ook 
zullen wij uw gegevens verwijderen wanneer u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te 
vullen en plaatsen eventuele herziene versies op onze website. 
 
 
 

http://www.pc-opruimen.nl/

