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Privacy Statement SeffenS WerkT B.V. – Klanten en leveranciers 

 

SeffenS WerkT B.V., gevestigd in Lelystad aan de Larserpoortweg 50, 8218 NK is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring.  

Uw privacy vinden wij zeer belangrijk en daarom hebben wij dit privacy statement opgesteld, 

waarin wij uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten 

zijn.  

Onze website www.seffens.nl is eigendom van onszelf en vervaardigd met WIX.com 

Mocht u vragen of klachten hebben over dit privacy statement of op de manier waarop wij met 

uw persoonsgegevens omgaan of mocht u uw recht willen uitoefenen zoals beschreven in artikel 

4, dan kunt u contact met ons opnemen per email naar info@seffenswerkt.nl of per post naar 

SeffenS WerkT B.V., Larserpoortweg 50, 8218 NK, Lelystad.  

 

1. Welke Persoonsgegevens verwerken wij 

SeffenS WerkT B.V. verwerkt persoonsgegevens, doordat u deze zelf aan ons verstrekt en/of 

dat u gebruik maakt van onze diensten.  

 

Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die verwerkt worden: 

 NAW – gegevens 

 Bankrekeningnummer 

 Email adres 

 IP-adres 

 Overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt via email of telefonisch. 

 Locatiegegevens 

 

2. Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens 

 

 U bent een bestaande of voormalige klant of leverancier van ons. In dergelijk geval 

gebruiken wij uw persoonsgegevens om met u te communiceren over onze services.  

 Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze wettelijke verplichtingen na te komen. 

Denkt u hierbij aan belasting aangiftes.  

 

 

3. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens 

SeffenS WerkT B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om 

doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. En zolang u aangeeft om van onze 

diensten gebruik te willen maken. 
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4. Inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens 

Vanaf 25 mei 2018 worden uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens uitgebreid. U 

heeft nu: 

 Recht op inzage 

 Recht op correctie als gegevens niet juist of niet actueel zijn 

 Recht op verwijdering (ook wel op vergetelheid). Indien gegevens zijn verstrekt aan 

derden, moeten die hierover geïnformeerd worden  

 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit). Dit houdt in dat u recht 

heeft om de persoonsgegevens zelf te ontvangen of over te laten dragen aan een andere, 

door u te bepalen, organisatie. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging sturen naar 

info@seffenswerkt.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek.  

Ook wil SeffenS WerkT B.V. u wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt dat doen via de link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

 

5. Persoonsgegevens delen met derden 

SeffenS WerkT B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend 

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

wettelijke verplichting 

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

verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid 

en betrouwbaarheid waarborgen. SeffenS WerkT B.V. blijft verantwoordelijk voor deze 

verwerkingen.  

 

6. Beveiligen van persoonsgegevens 

 

SeffenS WerkT B.V. neemt passende maatregelen van beveiliging om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. 

Denkt u aan gesloten kasten (dossiers), firewall en virusscanners (digitale gegevens).  

 

Mocht u aanwijzingen hebben van misbruik of u denkt dat de gegevens niet goed zijn 

beveiligd, horen wij dit graag en kunt u contact met ons opnemen via 0320-849338 of 

info@seffenswerkt.nl  
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