
PRIVACYVERKLARING  

Uw privacy 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons bedrijf. Wij zien het dan ook als onze 

verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Bode Hardinxveld B.V. respecteert de privacy 

van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons 

verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in 

overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. 

Doeleinden gegevensverwerking 

De persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken wij omdat dit noodzakelijk is om een eventuele 

overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als 

voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen. 

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 

toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te 

voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen 

factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de 

overeenkomst. 

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens 

eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig 

om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons 

betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen 

plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over 

andere aspecten van de overeenkomst.  

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 

persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde 

werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. 

Bewaarperiode persoonsgegevens  

Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang dat in redelijkheid noodzakelijk is voor 

bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijk en fiscale bewaarverplichtingen. 

Gegevens over gebruik van de website en cookies  

Op onze website staat een contactformulier waarbij we vragen uw persoonsgegevens in te voeren. 

De persoonsgegevens worden enkel vastgelegd met als doel om contact met u op te nemen of om 

gewenste informatie te versturen. Deze gegevens worden dus niet gedeeld met derden.  

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet 

of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een 

later bezoek weer kan worden herkend door de website.  

Wij maken gebruik van functionele cookies. Dit doen wij bijvoorbeeld om online formulieren – 

wanneer u deze invult – naar ons te kunnen sturen.  

Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop 

wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie 

die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.  



 

Verstrekkingen aan derden 

Bode Hardinxveld B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de 

wet, op uw verzoek, of aan verwerkers die in opdracht van Bode bepaalde werkzaamheden 

verrichten zoals b.v. de IT-beheerder, de hostingpartij, etc. Verder maken wij gebruik van externe 

serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw 

persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan 

onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de 

bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. 

Uw rechten  

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 

aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 

wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 

wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken 

tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of 

overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich 

wenden tot:  

Bode Hardinxveld B.V.  

T.a.v. de directie 

Nijverheidsstraat 19 

3371 XE Hardinxveld-Giessendam 

Tel. 0184-611569 

E-mail: info@bodepackaging.nl 

 

Ook met vragen, of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw 

persoonsgegevens, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. 

  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

 

Bode Hardinxveld B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze 

privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan om 

regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. De huidige verklaring is 

bijgewerkt op 26 juni 2018. 

 

 


