
Privacyverklaring Pierre van den Elsen Stucadoors 
 
Versie mei 2018 
 
Dit is de privacyverklaring van Pierre van den Elsen Stucadoors, gevestigd aan de Loopkantstraat 8 te 
Uden. Lees deze verklaring zorgvuldig door, voor je bepaalde keuzes maakt over het gebruik van dit 
contactformulier. 
 
Welk type persoonsgegevens worden verwerkt in dit contactformulier? 
 

1. Je naam 
2. Je (mobiele) telefoonnummer 
3. Je e-mailadres 

 
Wij verwerken de genoemde gegevens voor de volgende doeleinden: 
 

1. We gebruiken je naam om zakelijk met je te kunnen communiceren. 
2. We zullen je telefoonnummer gebruiken om je te kunnen benaderen als we vragen hebben. 
3. We gebruiken je e-mailadres om met je te corresponderen. 
4. Het kan zijn dat je ook nog persoonsgegevens vermeld in je vraag, dan zullen wij die ook als 

zodanig behandelen. 
 
Doelgroep 
 
Personen die vragen hebben aan de stukadoor of meer willen weten over stukadoorswerk. 
 
Cookies en vergelijkbare technieken 
 
Wij maken geen gebruik van Cookies en vergelijkbare technieken. 
 
Toegang en beveiliging van/tot persoonsgegevens 
 
Persoonsgegevens zijn bij Pierre van den Elsen Stucadoors opgeslagen in een systeem dat beveiligd is 
en waar alleen medewerkers van de directie of administratie van ons bedrijf toegang toe hebben. 
Pierre van den Elsen Stucadoors heeft hiervoor de gangbare technische maatregelen genomen en zal 
in voorkomende gevallen deze aanpassen indien hier aanleiding voor is. 
 
Wijzigingen privacyverklaring 
 
Pierre van den Elsen Stucadoors blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat 
wij nieuwe functionaliteiten toevoegen aan deze website. Als dit invloed heeft op de wijze waarop 
jouw persoonsgegevens worden verwerkt, laten we dit tijdig weten. Je krijgt dan een bericht met de 
vindplaats van de gewijzigde privacyverklaring en datum waarop de nieuwe privacyverklaring van 
kracht is. Ben je niet akkoord met de wijzigingen? Laat het ons weten. 
 
Inzageverzoek 
 
Je hebt het recht om de gegevens, die wij via dit contactformulier verkrijgen en bewaren, in te zien. 
Wij kunnen jou een overzicht sturen met de persoonsgegevens die wij van je hebben. Het kan zijn dat 
we om aanvullende gegevens vragen om zeker te weten dat jij bent wie je zegt dat je bent, om aan 
het inzageverzoek te voldoen. Stuur jou verzoek aan: 



  
 
 
Pierre van den Elsen Stucadoors 
 Loopkantstraat 8 
 5405 NB  Uden 
 Of stuur een e-mail naar: info@elsenstucwerk.nl 
 
Kloppen jouw gegevens niet? Neem dan contact met ons op, we zijn bereikbaar op nummer: 0413-
262134. 
 
Offerte of opdracht 
 
Mocht ons contact uitbreiden tot een offerte of opdracht dan verwerken wij ook de volgende 
persoonsgegevens extra: 

4 Je adres(sen) 
5 Je bankrekeningnummer 

 
Wij verwerken de genoemde gegevens voor offerte en/of opdracht voor de volgende doeleinden: 
 

1. We gebruiken je adres vanwege de wettelijke contractverplichting 
2. We gebruiken je bankrekeningnummer voor een goede en adequate verwerking in onze 

administratie. 
 
Bewaartermijnen 
 
De gegevens die wij ontvangen via dit contactformulier worden verwerkt en vervolgens bewaard tot 
uiterlijk 6 maanden nadat de correspondentie geëindigd is. Persoonsgegevens worden bewaard voor 
het doel om op een zakelijke manier met elkaar te communiceren. Mocht je willen dat je gegevens 
eerder verwijderd worden stuur ons dan een e-mail: info@elsenstucwerk.nl 
 
De bewaartermijnen bij een offerte of opdracht worden als volgt gehanteerd: 

1. Offerte; geldigheidsduur van de offerte plus 6 maanden. 
2. Opdracht; 7 jaar na de laatste financiële transactie en sluiten van het overeenkomstige 

boekjaar. Dit i.v.m. de wettelijke verplichting rondom bewaartermijnen financiële gegevens 
of garantietermijn op het werk of de gebruikte materialen. Wij kijken in deze naar wat langer 
is, garantie of wettelijke verplichting. 

 
Indien de bewaartermijn is verstreken verwijderen wij uw gegevens met uitzondering van uw 
persoonsgegevens in onze financiële administratie, deze zullen wij anonimiseren omdat verwijderen 
in dit programma niet mogelijk is. 
 
Contact 
 
Als je privacy vragen hebt over dit contactformulier, kun je een e-mail sturen naar: 
info@elsenstucwerk.nl 
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