
Privacyverklaring Holstein Hortiplastics B.V. 

 

Holstein Hortiplastics B.V., gevestigd aan Pouwelslaan 32, 2675 BK Honselersdijk 

En 

Klappolder 182, 2665 MP Bleiswijk 

Contactgegevens: admin@holstein.nl  (administratie)  /  telefoonnummer: 0174-421307 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

1. Gegevensverwerking 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u 

aan ons verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de 

grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij 

verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij 

verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt. 

In ons bedrijf worden van onze relaties de volgende gegevens opgeslagen: 

Bedrijfsnaam en Bedrijfsvorm 

Adres, Postadres, Bezoekadres, Afleveradres(sen) 

Woonplaats 

Telefoonnummer 

Naam contactperso(o)n(en) 

E-mail adres(sen) 

Vorderingen, Facturen 

BTW nummer 

Kamer van Koophandel nummer 

Banknummer (alleen van onze leveranciers of dienstverleners) 

Holstein Hortiplastics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling. 

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

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. 

- Om goederen en diensten af te leveren. 

- Voor het versturen van een nieuwsbrief indien u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Holstein Hortiplastics B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 

gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 

persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde 

werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

  

mailto:admin@holstein.nl


2. Bewaartermijn persoonsgegevens 

Holstein Hortiplastics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor 

de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden 

Personalia   > minimaal 7 jaar > Conform wettelijke minimale bewaartermijn 

Adresgegevens   > minimaal 7 jaar > Conform wettelijke minimale bewaartermijn 

Bankrekeningnummer  > minimaal 7 jaar > Conform wettelijke minimale bewaartermijn 

 

3. Delen van persoonsgegevens met derden 

Holstein Hortiplastics B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken 

indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

uw gegevens. Holstein Hortiplastics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

4. Beveiliging gegevens 

Holstein Hortiplastics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd 

zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons.  

 

5. 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 door Holstein Hortiplastics B.V.. Tot slot kunt u 

ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. 

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 admin@holstein.nl 

Holstein Hortiplastics B.V. is bevoegd om tussentijds deze privacyverklaring aan te passen. De meest 

recente versie van de privacyverklaring zal te allen tijde beschikbaar zijn op de website van Holstein 

Hortiplastics B.V. 

 

Privacyverklaring Holstein Hortiplastics B.V. is het laatst bijgewerkt op 16 augustus 2022 
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