
 

 
  

  

 

 

 

PRIVACY STATEMENT  
ZO GAAN WE GOED MET JOUW PERSOONSGEGEVENS OM  
 

 

1. WIE WIJ ZIJN 

Ons bedrijf heet Winnende Offertes Schrijven. Het is onze verantwoordelijkheid om jouw persoonsgegevens 

goed te verwerken. Hoe we dit doen, lees je in deze privacyverklaring.   

 

Onze contactgegevens 
http://www.winnendeoffertesschrijven.nl 
Spaarwaterstraat 78, 2593 RP Den Haag 
+31203707264 
S. Kerkhof is de Functionaris Gegevensbescherming. Je bereikt haar via saskia@offertes.win 

 

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WE 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens 

zelf aan ons verstrekt. Dit zijn de persoonsgegevens die we verwerken:  

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te 
maken, in correspondentie en telefonisch.  

 

3. ZO GAAN WE OM MET BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS  
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar. De kans dat dit gebeurt is klein; wij doen zaken met bedrijven. Mocht het wel gebeuren, dan 
hebben we toestemming nodig van ouders of voogd. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact op via info@offertes.win. 
Wij verwijderen deze informatie dan meteen. 

 

4. WAAROM WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

• Voor afhandeling van jouw betaling  

• Om onze nieuwsbrief te versturen  

• Om je te kunnen bellen of e-mailen. Dit doen we als het nodig is om onze diensten uit te voeren. 

• Om goederen en diensten bij je af te leveren 

• Omdat het wettelijk verplicht is. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte.  
 

5. ZO LANG BEWAREN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS 
Niet langer dan nodig voor het doel dat we met de gegevens hebben. We verwijderen jouw persoonsgegevens 
na 7 jaar uit ons systeem.  

 

 

 



 

 
  

  

 

 

6. ZO GAAN WE OM MET ANDERE PARTIJEN DIE JOUW PERSOONSGEGEVENS NODIG HEBBEN 

We geven jouw persoonsgegevens alleen door aan derden als dit echt noodzakelijk is. Dit is het geval als we de 

overeenkomst met jou anders niet kunnen uitvoeren. Of als we wettelijk verplicht zijn jouw gegevens te delen. 

Verkopen doen we ze sowieso niet. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die jouw gegevens 

verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we dat het niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw 

gegevens op hetzelfde peil blijft. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

7. DIT DOEN WE MET COOKIES & ZO 
Wij doen niet aan cookies of vergelijkbare technieken op de website. 

 

8. ZO KUN JE JOUW PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
Je hebt een heleboel rechten op dit punt: 

• Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen.  

• Je kunt eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.  

• Je kunt bezwaar maken tegen onze verwerking van jouw persoonsgegevens.  

• Je mag ons vragen jouw gegevens naar jou of een andere organisatie te sturen via een 
computerbestand. Dit heet gegevensoverdraagbaarheid.  

 
Zo regel je het  
Wil je een van de hierboven genoemde dingen regelen? Stuur dan een mail naar info@offertes.win. We 
reageren uiterlijk binnen 4 weken op jouw vraag, liefst eerder. We willen graag zeker weten dat jij het verzoek 
doet. Daarom vragen we je om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak hierin het volgende 
onherkenbaar zwart om jouw privacy te beschermen: 

• pasfoto  

• De machine readable zone. Dit is de strook met nummers onderaan het paspoort 

• Paspoortnummer 

• Burgerservicenummer (BSN).  
 
Zo dien je een klacht in  
We gaan er niet vanuit dat deze informatie nodig is, maar toch: ben je het niet eens met hoe we het 
afhandelen? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder. Dit is de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Gebruik de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-
autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. 

 

9. ZO BEVEILIGEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS  
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Dit betekent dat we passende maatregelen nemen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Heb jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of heb je aanwijzingen van 
misbruik? Neem dan contact met ons op via info@offertes.win 

 

  

 


