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Voor grote en kleine klussen

Privacy Verklaring Klusmaker

Klusmaker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Klusmaker, Marco Coret-Gerritse is te bereiken via 06 405 120 59 of info@klusmaker.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Klusmaker verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze (digitale) diensten/producten en/of omdat je deze gegevens 
zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankgegevens 
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
- Klusmaker verwerkt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummer als dat vereist om aan wettelijke verplicht-
ingen te kunnen voldoen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Klusmaker verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om (digitale) producten en diensten bij je af te leveren

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
Klusmaker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. Wel zijn wij gehouden aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens, en ook de Klus-
maker verzamelde bijzondere persoonsgegevens. Als de wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand 
is gekomen, worden uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Klusmaker verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze over-
eenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten 
wij – alleen wanneer dit nodig of vereist is – een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrou-
welijkheid van jouw gegevens. Wanneer een verwerkersovereenkomst niet nodig of vereist is bij bedrijven waarmee wij samenwerken, 
verwijzen wij naar het privacybeleid van deze bedrijven. Klusmaker blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen. Bedrijven waarmee 
wij samenwerken zijn:
– EMF; via emailmeform.com verloopt het contactformulier op de contactpagina. 
– Wisselende opdrachtgevers van Klusmaker waarvoor jezelf werkt via Klusmaker hebben toegang tot je gegevens.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestem-
ming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klusmaker en 
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij 
van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot 
inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar 
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@klusmaker.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou 
is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherm-
ing van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Klusmaker wil je er ook op wijzen dat je de 
mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Klusmaker neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor de beveiliging van contact en het delen van persoonsge-
gevens via Facebook Messenger of WhatsApp, verwijzen wij naar het privacybeleid van genoemde diensten. Als jij het idee hebt dat jouw 
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@klusmaker.nl

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Klusmaker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring 
geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
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