
Privacy Verklaring / Verwerking gegevens 

 

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) laat ik u in deze verklaring 

weten hoe ik, Peter Oeij, met uw persoonsgegevens omga. 

 

Voor opdrachten & verkoop verwerk ik de volgende persoonsgegevens: 

• bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer; 

• naam, telefoonnummer en emailadres van de opdrachtgever; 

• indien van toepassing: naam, telefoonnummer en emailadres van direct betrokken 

medewerkers/ deelnemers; 

• voor de opdracht relevante inhoud van de communicatie; 

• betalingsgegevens en betalingscondities. 

 

Deze gegevens krijg ik van uzelf of openbare bronnen en worden verwerkt op mijn laptop en 

telefoon met een back up in de cloud. Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens en doe niet aan 

profiling. 

Ik gebruik deze gegevens voor de volgende doeleinden: 

• de uitvoering van de opdracht; 

• het onderhouden van contact; 

• kennis-, product- en dienstontwikkeling; 

• facturering en zonodig incasso; 

• indien nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen jegens Peter Oeij. 

 

De grondslagen voor deze verwerking liggen in het uitvoeren van een eventuele opdracht-

overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, dan wel het 

gerechtvaardigd belang van het voortbestaan van zakelijke belangen van Peter Oeij. 

Alle gegevens zijn voor eigen gebruik en worden alleen gedeeld met derden indien dat nodig of 

wenselijk is voor de opdracht. Ik verkoop of ruil gegevens niet met derden. Ik bewaar de gegevens 

zolang als wettelijk verplicht of zinvol voor bovengenoemde doeleinden. Ik ga zorgvuldig met uw 

gegevens om en neem gebruikelijke passende technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen tegen verlies en onbevoegde toegang (waakzaamheid, achter slot, 

wachtwoordbeveiliging, virusscanner). Vanwege het publieke karakter van internet kan ik de 

veiligheid niet 100% garanderen. 

U mag altijd vragen naar de persoonsgegevens die ik van u bewaar. U kunt me verzoeken 

gegevens te wijzigen of aan te vullen. U heeft het recht om op elk moment je persoonsgegevens te 

laten verwijderen, behalve als een opdracht nog loopt, of als betalingen nog niet zijn voldaan.  

In geval van een conflict kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


