
 

 

PRIVACYVERKLARING 
 
Dit is de privacyverklaring van:  
L.M.B. Roelofs B.V.  
Dijkgraaf 15 
6721 NJ Bennekom 
 
 

Introductie 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door L.M.B. 

Roelofs B.V.  Wij vinden een goede omgang met persoonsgegevens belangrijk. Deze 

privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die wij verzamelen tijdens uw contact 

met ons.  

 

Welke gegevens 

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon bedoeld.  

 

Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen.  

 Voor – en achternaam;  

 E-mailadres 

 Postadres 

 Telefoonnummer 

 Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij 

kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals 

hierna worden vermeld. 

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat u deze aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan door middel 

van: 

 Omdat u reeds klant, leverancier of relatie van ons bent; 

 Het invullen van het contactformulier op onze website; 

 Social media, zoals onze facebook- of LinkedIn pagina; 

 Bij contact in real life, per e-mail of via de telefoon. 

Wanneer u de benodigde gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij mogelijk (een deel van) de 

overeenkomst niet uitvoeren.  

 

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens 

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u 

persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden: 

 

1. Het verrichten van onze bedrijfsactiviteiten en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst 

tussen u en ons. Onze bedrijfsactiviteiten bestaan voornamelijk uit de (groot)handel in 

landbouwmachines, werktuigen en tractoren.  

 

2. In het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het voeren van onze administratie, 

versturen van facturen, het werven en aannemen van personeel, beveiliging, beheer van 

ICT-systemen. 
 

 



 

 

3. Vanwege communicatie – en marketingdoeleinden, zoals campagnes via social media en 

nieuwsbrieven. Wanneer u klant of leverancier van ons bent, bewaren en gebruiken wij uw 

gegevens om u in de toekomst via e-mail of op andere wijze nieuwsbrieven toe te sturen, 

om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten. Hierbij proberen wij rekening te 

houden met uw voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten. Ook kunt 

u zich via onze website of op verzoek aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij hebben bij 

het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde een gerechtvaardigd belang, 

namelijk het informeren, promoten en verkopen van onze producten en diensten. U kunt 

zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief. 

 

4. Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten 

en marktonderzoek.  

 

Verstrekking aan derden 

Wij delen uw gegevens slechts met derden indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst 

noodzakelijk is. 

 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving 

van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van 

uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover deze derde uw persoonsgegevens verwerkt 

in de hoedanigheid van een verwerker van ons, sluiten wij met een deze derde een 

verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. 

 

Uw rechten 

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te 

werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw 

eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken 

tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt 

onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. 

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de 

overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de 

persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van 

minimaal 7 jaar te bewaren. Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.  

 

Wij zullen uw gegevens, voor zover mogelijk, verwijderen wanneer u zich hebt afgemeld voor onze 

nieuwsbrief. 

 

Google Analytics 

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van 

de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via onze website worden er 

daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert 

Google voor ons. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij 



 

 

te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te 

optimaliseren voor onze bezoekers.  

 

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die 

redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze 

beveiligingsmaatregelen bieden een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van 

verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.  

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te 

vullen en plaatsen een herziene versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd 

tot tijd om te zien of de verklaring is aangepast. 

 

Contact 

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en om gebruik te 

maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via 

administratie@roelofs.nl of door te bellen naar 0318-414694.  
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