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Privacyverklaring Geelen Beton   Rev.datum: 20-09-2018 

Dit document dient ter verduidelijking van de omgang met persoonsgegevens binnen de volgende besloten 
vennootschappen, CJ Geelen Beheer B.V., Geelen Beton Posterholt B.V. en Geelen Beton Wanssum B.V., 
hierna te vernoemen Geelen Beton.  
 
Privacyverklaring 
Geelen Beton respecteert de privacy van personen waarvan de gegevens binnen onze verantwoordelijkheid 
worden verwerkt. Daaronder vallen persoonsgegevens die bijvoorbeeld nodig zijn voor correcte en volledige 
uitvoering van projecten maar ook gegevens van haar medewerkers en/of sollicitanten én contactpersonen bij 
klanten en/of leveranciers. Met deze privacyverklaring geeft Geelen Beton aan hoe zij omgaat met 
persoonsgegevens, welke gegevens zij verwerkt en waarom. 
 
 
Hoe waarborgen we de veiligheid van uw gegevens? 
Binnen Geelen Beton zijn er diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen van persoonsgegevens tegen te 
gaan. Het waarborgen van deze veiligheid is een doorlopend proces en loopt in lijn met technische vooruitgang. 
 

 
Welke gegevens verzamelen we en waarom? 
We verwerken persoonsgegevens van medewerkers, sollicitanten en contactpersonen bij klanten en 
leveranciers. Geelen Beton beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn 
voor een goede bedrijfsuitoefening. 
 
We verwerken enkel de relevante gegevens benodigd voor: 

- informatieverstrekking en/of  
- in- of verkoop van producten 
- correcte en volledige uitvoering van projecten 
- invulling van een vacature en/of stageplek 

 
Te denken valt hierbij onder andere aan:  

- voor- en achternaam 
- functietitel 
- telefoonnummer(s) 
- emailadres 
- fysiek contactadres 
- gegevens verstrekt in een ontvangen Curriculum Vitae (enkel in geval van sollicitant en/of stagiair) 

 
Daarnaast worden contract- en persoonsgegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van hun functie 
tot geheimhouding verplicht zijn.  
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Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 
Geelen Beton bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de (doeleinden van de) 
verwerking. Na afloop van de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen, gaat Geelen Beton  
over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden. Geelen Beton 
maakt deze gegevens onherleidbaar tot betrokkene, onleesbaar of gaat over tot vernietiging. Gegevens die ter 
voldoening van een wettelijke bewaarplicht langer bewaart moeten blijven, worden pas uit de bestanden 
verwijderd na het verstrijken van deze langere termijn.  
 
Hiervoor hanteren we de volgende bewaartermijnen:  
 

Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting 

Telefonisch contact Maximaal 6 maanden Tenzij contact resulteert in een 
klanten/afnemerrelatie 

Inkoop- en verkoopadministratie 7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen 

Debiteuren- en crediteuren-administratie  7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen 

E-mails die betrekking hebben op de 
bedrijfsvoering 

7 jaar obv artikel 52 Wet Rijksbelastingen 

Projectgegevens/-bestanden 10 jaar Persoonsgegevens die gedurende een 
project nodig zijn geweest voor een 
correcte en volledige uitvoering van een 
project worden hierbij ook bewaard. 

 
 
Delen met derden 
Voor de persoonsgegevens waarvoor Geelen Beton de verwerkingsverantwoordelijkheid draagt sluit Geelen 
Beton een verwerkersovereenkomst af met organisaties die in haar opdracht deze persoonsgegevens 
verwerken.  
 
Geelen Beton verstrekt persoonsgegevens aan de volgende categorieën van ontvangers: 

 De geregistreerde persoon zelf; 

 Werkmaatschappijen; 

 Uitvoerders; 

 Overheidsinstanties en/of pensioenfonds; 

 Accountants. 
 
Geelen Beton verstrekt gegevens alleen aan andere ontvangers: 

 voor een goede bedrijfsuitoefening; 

 voor de uitvoering van overeenkomsten met betrokkene(n), voor zover noodzakelijk; 

 indien het wettelijk is vereist om aan het verzoek tot gegevensverstrekking te voldoen. 
 

Geelen Beton verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met 
toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking. 
 
Geelen Beton is ISO-gecertificeerd en wordt periodiek getoetst op het naleven van kwaliteitseisen waaronder 
ook de omgang met persoonsgegevens.  
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Website Geelen Beton 
Geelen Beton houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website 
binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. 
 
Cookies 
Geelen Beton verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van 
technische en functionele cookies. Een cookie is een klein (tekst) bestandje dat met pagina’s van de website 
wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer van de websitegebruiker wordt 
opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.  
 
Persoonsgegevens via website 
Geelen Beton gebruikt de gegevens die via de website binnenkomen om haar klanten/afnemers van dienst te 
kunnen zijn en/of om kandidaten te werven voor vacatures of stageplekken binnen het eigen bedrijf.  

 Geelen Beton draagt daarom, door middel van een sterke codering en veilige configuratie (SSL/HTTPS-
service), zorg voor een zo veilige mogelijke verbinding van bezoekers met de website.  

 Van bezoekers die via de website bij Geelen Beton belangstelling voor een vacature kenbaar maken, 
worden de gegevens bewaard binnen daartoe vastgestelde bewaartermijnen (zie onderstaande tabel).  

 Geelen Beton behoudt het recht voor om bijdragen die niet aan haar sitevoorwaarden voldoen niet te 
publiceren.  

 
Voor persoonsgegevens binnengekomen via de website hanteren we de volgende bewaartermijnen: 

 
Verwerkingsdoeleinden persoonsgegevens via de website 
Geelen Beton zorgt ervoor dat persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en 
zorgvuldige wijze worden verwerkt. De persoonsgegevens die via de website worden verstrekt worden binnen 
Geelen Beton alleen verwerkt met de volgende doelen:  

 de informatie- of klantvraag beantwoorden; 

 periodiek bedrijfs- of productinformatie verstrekken aan klanten/afnemers;  

 kandidaat sollicitanten en potentiële stagiaires in staat te stellen hun belangstelling via de website 
kenbaar te maken en verzoeken hiertoe vlot beantwoorden. 

 
  

Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn Toelichting 

Informatieve vraag via contactformulier op 
onze website 
  

Maximaal 1maand Tenzij het contact resulteert in een 
klant-/afnemerrelatie 

Sollicitatiegegevens via contactformulier op 
onze website 

Uiterlijk 4 weken na 
einde procedure of 
einde dienstverband 

Tenzij sollicitant toestemming geeft tot 
langere bewaartermijn, tot maximaal 1 
jaar na einde procedure 

Logbestanden van websites Maximaal 6 maanden obv handhaving door Autoriteit 
Persoonsgegevens 
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Sollicitatie via de website 
Ten behoeve van de invulling van vacatures en/of stageplekken verwerkt Geelen Beton de volgende 
persoonsgegevens:  
- NAW-gegevens: naam belangstellende kandidaat, woonadres, telefoonnummer(s), e-mailadres;  

- NAW-gegevens: naam contactpersoon/functionaris/mentor, vestigingsadres, telefoonnummer(s) en e-
mailadres van de school of het instituut, waar de belangstellende kandidaat of stagiair(e) zijn of haar opleiding 
volgt of heeft gevolgd;  

- NAW-gegevens: naam en contactgegevens referent(en) indien door betrokkene(n) opgegeven;  

- Ontvangen schriftelijke motivaties of sollicitatiebrieven;  

- Ontvangen Curriculum Vitae’s.  
 
Aansprakelijkheid website 
Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant Geelen Beton zich in om zo goed als mogelijk aan haar 
zorgplicht inzake gegevensbeveiliging (informatiebeveiliging) te voldoen.  
Echter, de website van Geelen Beton kan verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van 
derden bevatten. Geelen Beton is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden 
omgaan met de privacywetgeving. Geelen Beton acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade 
door betrokkenen, indien Geelen Beton niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De 
aansprakelijkheid van Geelen Beton zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het 
desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.  
 
 
Rechten van betrokkenen 
U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Geelen Beton van u verwerkt. U kunt 
hiertoe een verzoek indienen via privacy@geelen-beton.nl. Bij de afhandeling van dit verzoek zal verzocht 
worden om identificatie aan de hand van een legitimatie.  
 
Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website kunnen op elk gewenst moment een verzoek 
tot Geelen Beton richten om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.  
Een verzoek tot vernietiging of aanpassing van de gegevens wordt enkel ingewilligd indien:  
- De gegevens feitelijk onjuist zijn;  
- De gegevens voor het doel van de gegevensverwerking onvolledig zijn;  
- De gegevens niet ter zake dienend zijn;  
- De gegevens in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.  
Wanneer een verzoek tot vernietiging wordt ingewilligd, vernietigt Geelen Beton de gegevens binnen drie 
maanden na dit verzoek, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van belang is voor een ander dan 
de betrokkene alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is. Echter, “een 
ander” zal worden beperkt tot de gedefinieerde groepen zoals genoemd in het onderdeel ‘Delen met derden’.  
 
 
Privacyverklaring update 
Deze privacyverklaring zal zo nu en dan worden ge-update. Onderaan deze pagina vindt u daarom een 

revisiedatum. De informatie verstrekt in deze privacyverklaring is geldig met ingang van de revisiedatum. Op 
onze website www.geelen-beton.nl vindt u altijd de meest recente versie. 
 
 
Vragen met betrekking tot deze privacyverklaring 
Mocht u een vraag, opmerking, verzoek en/of bezwaar hebben gebaseerd op deze privacyverklaring stuur dan 
een email naar privacy@geelen-beton.nl. 

https://www.geelen-beton.nl/over-ons/avg-gdpr.html

