Privacy Beleid
Varenhof B.V.
Varenhof B.V. komt in haar hoedanigheid als grafisch afwerker en postale verzender bij de afdelingen
postale verzending en direct mail veelvuldig in aanraking met persoonsgegevens.
Het betreft in alle gevallen persoonsgegevens ontvangen van opdrachtgever om de opdracht correct
uit te kunnen voeren en aan te bieden bij de postale verspreiders.
Met al onze opdrachtgevers en leveranciers waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is een
verwerkersovereenkomst afgesloten.
Varenhof B.V. acht het van groot belang dat er zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.
In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Varenhof B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat wij altijd:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking
van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens
Varenhof B.V. verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:
▪
▪
▪

Beheer, verwerking en of verrijking van adresbestanden enkel en alleen volgens duidelijke
opdracht opdrachtgever;
Communicatie uitingen verzorgen volgens opdracht opdrachtgever;
Persoonsgegevens medewerkers ten behoeve van eigen administratie.
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Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Varenhof B.V. verstrekt enkel en alleen aan derden indien;
▪
▪
▪
▪

Dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht en of hierboven beschreven
doeleinden;
Partijen waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten;
Wij zelf niet de mogelijkheid hebben om de verwerking uit te voeren;
Hiervoor toestemming is gegeven door opdrachtgever.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd en aan ieder
andere partij die daar geen belang bij heeft tenzij wij hier ingevolge de wet toe zijn verplicht.
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan dat nodig is voor de doeleinden die in
dit privacy beleid zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.
Aankoop persoonsgegevens
Varenhof B.V. zal indien wij daar opdracht voor krijgen alleen persoonsgegevens aankopen die
verkregen zijn via de wettelijke opt-in regeling en/of waar toestemming voor is gegeven door
wettelijke vertegenwoordiger.
Webiste Varenhof
Wij verzamelen via onze website geen persoonsgegevens en werken niet met cookies.
Beveiliging
Wij hebben passende fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking;
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Archief vernietiging tbv geprinte persoonsgegevens;
Clear screen op elke PC met toegangsbeveiliging;
Firewalls op elke PC/server/router;
Beveiligde FTP server voor overdracht persoonsgegevens;
Protocol document voor datalek;
Vaste systeembeheerder van onze digitale systemen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u
gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
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Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit
is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy
beleid, kunt u contact met ons opnemen.
Wijzigingen in dit privacy beleid
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen indien nodig. Op onze website vindt u de actuele versie.
Contactgegevens
Varenhof B.V.
Celsiusstraat 25
3846 BK Harderwijk
Telefoon: 0341-425176
Email: info@varenhof.com
Contactpersoon: Remco de Reus
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