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Privacyverklaring 

Algemene verordening 

Gegevensbescherming ( AVG) 

 

Storm Koeltechniek, gevestigd aan Huttenweg 3, 7963 RK Ruinen is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Storm Koeltechniek kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Storm Koeltechniek  
omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Storm Koeltechniek verstrekt. Door gebruik te 
maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.  Storm Koeltechniek  kan de volgende persoonsgegevens 
verwerken: 

• Uw voor en achternaam 

• Uw geboortedatum  

• Uw adresgegevens 

• Uw telefoonnummer 

• Uw emailadres 

• Uw bankrekeningnummer  

• Uw KvK nummer 

• Uw BTW nummer  

Waarom Storm Koeltechniek  gegevens nodig heeft 

Storm Koeltechniek verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen om u persoonlijk op 

de hoogte te houden van de voorgang van onze dienstverlening  breed. Daarnaast kan Storm Koeltechniek  uw 

persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het 

kader van haar promotieactiviteiten: als een nieuwsbrief, postkaart, aanbiedingen, informatie etc. 

Hoe lang Storm Koeltechniek  gegevens bewaart 

Storm Koeltechniek  bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan 

strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden 

bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Wij bewaren persoonsgegevens maximaal 10 jaar na 

ontvangstdatum. De facturen bewaren we 7 jaar in verband met onze wettelijk verplichting. 

Contact met Storm Koeltechniek   

Wij bieden via de website een contactformulier aan op onze website. Uiteraard kunt u ook ons mailen! Als u dit 

contactformulier invult of ons mailt dan worden de ingevulde gegevens bewaard zolang als naar de inhoud van het formulier/ 

de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Verstrekking aan derden 

Storm Koeltechniek verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 

overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze 

opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst / geheimhoudingsovereenkomst die voldoet aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming.  
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Beveiliging 

Storm Koeltechniek  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. 

• onze website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt 

verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden; 

• onze software is geüpdatet en maken we gebruik van een firewall;  

• toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; 

• alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens, wij sluiten overeenkomsten 

af met derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie 

wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met : 

info@stormkoeltechniek.nl 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie 

of verwijdering sturen naar:  info@stormkoeltechniek.nl 

Storm Koeltechniek  zal zo snel mogelijk, binnen 10 werkdagen, op uw verzoek reageren.  

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)  

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Storm Koeltechniek het bovengenoemde niet naleeft. 

 

Storm Koeltechniek 

Huttenweg3 

7963 RK Ruinen 

 

Tel: 06 - 10 62 41 84 

 

Wijzigingen 

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Wij behouden ons dan ook het 

recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.  
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