Privacy Statement
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F., gevestigd aan Planker 15 te (5721 VG) Asten, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Planker 15
5721 VG Asten
Tel:
Website:
E-mail:

0493-690901
http://www.cnc-verspaningstechnieken.nl/
info@cnc-verspaningstechnieken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voor- en achternaam;
Geslacht;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
IP-adres;
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
8. Bankrekeningnummer;
9. Factuuradres;
10. Kamer van Koophandel nummer;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:
- Burgerservicenummer (BSN);
Wij vragen niet specifiek om deze gegevens maar omdat bij eenmanszaken het BSNnummer onderdeel is van het BTW-nummer moeten wij dit persoonsgegevens soms
verwerken.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:
1. Het afhandelen van uw betaling;
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren;
3. Om goederen en diensten bij u af te leveren;

4. CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is steeds gelegen in:
1. Een op ons rustende wettelijke verplichting
In het kader van onze werkzaamheden kunnen wij verplicht zijn persoonsgegevens
zoals: Voor- en achternaam, Geslacht, Adresgegevens, BSN-nummer te verwerken
c.q. te bewaren en/of te delen met de of andere overheidsinstellingen.
2. Noodzakelijkheid ten behoeve van de tussen u en CNC-Verspaningstechnieken
V.O.F. gesloten overeenkomst
Om uitvoering te geven aan de overeenkomsten tussen ons en onze klanten kan het
noodzakelijk zijn om persoonsgegevens zoal omschreven onder het eerste kopje van
deze privacy statement te verwerken. Indien u, of de verwerkingsverantwoordelijke,
deze gegevens niet aan ons verstrekt om het moment waarop wij hierom verzoeken
kunnen wij geen uitvoering geven aan de gesloten overeenkomst
3. Uw expliciete toestemming
In sommige gevallen kunnen wij om uw expliciete toestemming vragen om bepaalde
verwerkingen uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CNCVerspaningstechnieken V.O.F.) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Document/gegevens

bewaartermijn
minimaal
maximaal

Ingangsdatum

grondslag

7 jaar

--

Datum opstellen

Art. 2:394 BW

7 jaar

--

Gegevens bedrijfsmatig
onroerend goed

10 jaar

--

Subsidie administratie

10 jaar

--

Personalia en
adresgegevens
Fiscale documenten

7 jaar

--

Algemene documenten
Jaarrekening
accountantsverklaring
Winst en verliesrekening

Volgend op het
jaar waarin men
het goed is gaan
bezigen
vanaf datum
administreren
datum einde
overeenkomst

Art 2:10 BW en
3:15 BW
Art 34a Wet op
de
omzetbelasting
art. 4: 69
Algemene Wet
Bestuursrecht

Grootboek, debiteurenen
crediteurenadministratie,
voorraadadministratie, inen verkoopadministratie
en loonadministratie

7 jaar

--

vanaf 1 januari na
het opstellen

art. 52 Wet
Rijksbelastingen
art. 8 Douanewet

Facturen in verband met.
de omzetbelasting

7 jaar

--

na opstellen c.q.
ontvangst

Identificatiebewijs (op
grond van Wet
Identificatieplicht)
Overige documenten

5 jaar

--

Na einde
dienstverband

art. 31
Uitvoeringsbeschikking
omzetbelasting
art. 66 lid 4
Uitvoeringsregeling LB

7 jaar

--

vanaf 1 januari
na het opstellen

art. 52 Wet
Rijksbelastingen
art. 8 Douanewet

In verband met onze fiscale bewaarplicht bewaren wij in principe alle documenten die relevant
zijn voor ons (financiële bedrijfsproces 7 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt
deze uitsluitend 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. CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. heeft geen overeenkomsten met derden gericht op het
verwerken van gegevens en maakt geen gebruik van verwerkers. Uw gegevens kunnen
echter wel worden gedeeld met onderstaande partijen ter uitvoering van de overeenkomst
die u heeft met CNC-Verspaningstechnieken V.O.F.
1. AccountXperts B.V.
(Ons accountantskantoor dienst inzage te hebben in onze facturen)
2. Peelland ICT
(ons ICT bedrijf heeft toegang tot onze data om zorg te kunnen dragen voor de
beveiliging van onze systemen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van teamviewer
om de ICT-professional op afstand mee te laten kijken in ons systeem.)
3. Microsoft outlook
(voor het versturen van e-mail. Microsoft heeft aangegeven de Privacy Shield
Principles na te leven en dit raamwerk te volgen om internationale
gegevensverplaatsing van persoonlijke gegevens uit de EU te legitimeren)
4. Vervoersbedrijven
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk
dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen om de eindproducten
aan u te bezorgen/ toe te sturen. In dat geval verstekken wij enkel de adresgegevens
en eventueel de naam van de persoon die het pakket in ontvangt moet nemen.
5. Overige
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk
dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen,

materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden
uitvoeren. In praktijk komt dit slechts voor indien wij bij een technische tekening
moeten doorsturen voor een deelbewerking aan een gespecialiseerde derde, en u op
deze technische tekening persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres) heeft
vermeld.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
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 CNCVerspaningstechnieken V.O.F. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
sturen.
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: info@cnc-verspaningstechnieken.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat
kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CNC-Verspaningstechnieken V.O.F. 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 de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op
met onze klantenservice via info@cnc-verspaningstechnieken.nl

