
 
 
Privacy verklaring Heijnens Milieuadvies Europese Wet AVG    23 mei 2018 

Heijnens Milieuadvies: 

• noteert en verzamelt alleen NAW-informatie van zakelijke relaties - bedrijven van belang bij de 
directe uitoefening van de werkzaamheden van Heijnens Milieuadvies. Het betreft naam, 
adres, postcode, telefoonnummers zakelijk (en van een aantal relaties ook privé 
telefoonnummers en privéadressen in kader relatiebeheer), websites en emailadressen. Deze 
zijn genoteerd in één outlook bestand; 

• gebruikt uw persoonsgegevens om u zakelijk te informeren in de relatie opdrachtgever-
opdrachtnemer en ook om u op de hoogte te houden van activiteiten-gebeurtenissen op het 
gebied van veranderende wetgeving en activiteiten Heijnens Milieuadvies; 

• deelt of verkoopt uw persoonsgegevens niet met of aan derden;  

• biedt transparantie over de verwerking van uw persoonsgegevens in deze verklaring; 

• slaat de gegevens (outlookbestand) op een data server (niet in de cloud), niet benaderbaar 
via internet / derden buitenaf. 

Als u gegevens aan Heijnens Milieuadvies verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming 
met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), 25 mei 2018 van kracht. 
 
Heijnens Milieuadvies gebruikt verzamelde gegevens alleen voor strikt zakelijk gebruik, in 
communicatieverkeer bij opdrachten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer Heijnens Milieuadvies 
en ook om relaties over activiteiten en/of gebeurtenissen te kunnen informeren. 
Heijnens Milieuadvies zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve in het geval 
van een wettelijke verplichting, aan verwerkers voor Heijnens Milieuadvies, of nadat dit specifiek aan u 
is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw gegevens.  
 
Heijnens Milieuadvies treft effectieve technische en organisatorische maatregelen, om de 
weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen met betrekking tot gegevensback-up, 
systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden etc..  
Hiertoe wordt Heijnens Milieuadvies professionele ondersteund door een extern adviseur op het 
gebied van computerbeheer en onderhoud.. 
 
Als u wilt inzien welke gegevens we van u hebben, kunt u dat schriftelijk bij Heijnens Milieuadvies 
opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde gegevens niet correct zijn, kunnen we deze voor u 
corrigeren. Daarnaast kunt u verzoeken de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens 
te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer 
intrekken. 
 
Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Heijnens Milieuadvies uw gegevens 
verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, 
correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van gegevens, kunt u contact opnemen met 
F.J. Heijnens, Jan van Galenlaan 6, 7441 JD Nijverdal en/of via info@heijnensmilieuadvies.nl en / of 
telefoon 06-20 15 70 61 
 
Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
In het geval dat u vragen heeft over dit privacy statement, over de verwerking van uw 
persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te 
verwijderen, neem dan contact met mij op. 
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