Toelichting privacy statement; Chiel Siemers De Duurzame Installateur B.V., Chiel
Siemers Brand- en beveiligingtechniek B.V. en Chiel Siemers Elektrotechniek B.V.
(hierna te noemen CS)

1. Inleiding
Privacy statement; CS verzamelt en bewerkt persoonsgegevens, uitsluitend voor het
goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, één en ander met
inachtneming van de privacy bepalingen conform AVG, die zij heeft neergelegd in een
separaat Privacy statement.
2. Verwerkingsverantwoordelijke
Als verwerkingsverantwoordelijke voor de Privacy statement treedt op:
Mevrouw M. Beulink
Viaductstraat 8
9561 AA Ter Apel
3.

De grondslag waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

CS verwerken persoonsgegevens van (potentiële) klanten, medewerkers, aannemers,
collega installatietechniek bedrijven en derden voor uitoefening van de ondernemingen
en levering van diens producten, diensten en werkzaamheden.
De wettelijke grondslagen voor de verwerking zijn de toestemming van
de betrokkene, de uitvoering van de overeenkomst tussen CS groep en de
betrokkene, het voldoen aan een wettelijke verplichting of vanwege een
gerechtvaardigd belang aan de zijde van de betrokkene of CS groep zelf.

4.

Beschrijving van de categorieën van personen voor wie CS persoonsgegevens
verwerkt



particuliere klanten,



werknemers en zelfstandigen;



bedrijven die bij het uitvoeren van een opdracht worden ingeschakeld;



leveranciers en producenten.

5.

Soorten persoonsgegevens die door CS worden verwerkt

verwerkt de volgende gewone persoonsgegevens:


voor- en achternaam;



geboorteplaats;



geboortedatum;



adresgegevens;



telefoonnummer;



e-mailadres;



geslacht;



bankrekeningnummer;



inloggegevens



lijst met contactgegevens via een app of social media;



IP-adres;



internetbrowser en apparaat type.

CS verwerkt voor een goede dienstverlening ook de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens:


taal;



burgerservicenummer (BSN);



financiële gegevens,



woonsituatie, adresgegevens.

6.

Algemene beschrijving van de technische en organisatorische getroffen maatregelen
op de persoonsgegevens te beveiligen



CS hebben passende technische en organisatorische wijze de persoonsgegevens
beveiligd. De digitale data staat opgeslagen bij een professionele ICT aanbieder op de
door hem beveiligde i-cloud.



De fysieke stukken zijn opgeborgen op het kantoor, tenzij er sprake is van een bespreking
/ werkzaamheden buiten de ondernemingen.

7.

Protocol in geval van een datalek



Een datalek is een onbedoelde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van
persoonsgegevens door een derde.



Indien onverhoopt sprake is van een datalek, zal meteen melding gedaan worden bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokkene(n) zelf. De melding zal in elk geval
inhouden de kenmerken van het incident, zoals de datum en tijdstip van de
constatering, een samenvatting van het incident, het kenmerk en de aard van het
incident (op welk onderdeel van de beveiliging, hoe heeft het zich voorgedaan, waarop
heeft het betrekking, op lezen, kopiëren, veranderen, verwijderen/vernietigen en/of
diefstal van persoonsgegevens.

