
 

-1- 

 

PRIVACY VERKLARING van BEBOTEC Betonboor- en Zaagtechniek  

 
 
Bebotec vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Bebotec verzamelt, gebruikt en beveiligt 
persoonsgegevens in overeenstemming met de regels en eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daarbij 
hanteert. 
 
Van wie bewaart Bebotec persoonsgegevens en waarom? 
Bebotec verzamelt en verwerkt de benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een eventuele overeenkomst 
en/of voor het realiseren van onze boor- / zaagwerkzaamheden. 
 
En in het algemeen:  

 Voor de uitvoering van een deugdelijke administratie en de nakoming van wet- en regelgeving zoals identificatie, 
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en overige richtlijnen. 

 
De verwerkingen zijn op de volgende persoonsgegevens: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en andere gegevens 
die van belang kunnen zijn voor een optimale uitvoering van onze werkzaamheden. Bij verwerking houden wij ons aan de relevante 
grondslagen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.  
 
Dit betekent onder andere dat wij: 

 Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen we via deze privacy verklaring. 

 Uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.  

 Uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen, respecteren. 

 U bij deze informeren over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Hoe lang worden gegevens bewaard?  
Bebotec zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, 
rekening houdende met de daarbij geldende wetgeving. 
 
Gegevens uitwisselen met anderen 
Bebotec verstrekt nimmer persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden, wij daartoe 
verplicht zijn op grond van de wet, wij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang hebben, of wij hiervoor uitdrukkelijk toestemming 
hebben gekregen.  
 
Bezoekers van mijn website 
Onze website www.bebotec.nl kan worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.  
Evenals vele andere websites maakt onze website bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een 
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer 
wordt opgeslagen. Bebotec gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden 
bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende onze website te verbeteren. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet. 
 
Tevens maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken op over aantal bezoekers, de bezochte 
pagina’s en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend verbeteren voor onze bezoekers. Deze statistieken zijn 
anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. 
 
Meldplicht datalekken 
Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat wij met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerken 
en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich 
voordoen bij Bebotec, dan gaan wij eerst na of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In 
een dergelijk geval melden wij dit binnen 72 uur aan de AP. Indien er sprake is van een datalek wordt ten minste het volgende gemeld: 

 het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens; 

 de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk; 

 de door Bebotec te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken. 
 
Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden van) datalek 
In geval van ideeën, aanvullingen, klachten over privacybescherming, kunt u deze rechtstreeks richten aan Wies Jansen via email: 
info@bebotec.nl of telefonisch 0497-516084. 
 
Bebotec is gevestigd te Eersel (5521 DX) aan Meerheide 111. Onder deze naam is ons bedrijf actief en verantwoordelijk voor 
gegevensverwerkingen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Wijzigingen  
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen als wij daar aanleiding toe zien of hebben.  
 
Deze versie is opgesteld op 21 augustus 2019.  
 

http://www.bebotec./

