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Inleiding
Van Overloop BV verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en daarbij
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Omdat op basis van deze gegevens bekend of mogelijk te achterhalen is
wie u bent, worden hiermee persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Europese privacywetgeving: Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Verantwoordelijkheid
Van Overloop BV is formeel verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Contactgegevens van Van
Overloop BV zijn:
 Postadres: Beekmanstraat 2, 4527 GA Aardenburg
 E-mailadres: info@vanoverloop.nl

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)
Van Overloop BV heeft een FG aangesteld om te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens op een veilige
manier gebeurt, conform de eisen en richtlijnen die de wet hieraan stelt. Als u vragen heeft over privacyaspecten van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze richten aan:
 E-mailadres: karin@vanoverloop.nl

Waarvoor we uw gegevens gebruiken
Van Overloop BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Bent u een (potentiële) klant van ons:
 Om na te gaan of u gerechtigd bent om gewasbeschermingsmiddelen te kopen
 Om uw bestelling te kunnen leveren
 Om uw bestelling te kunnen factureren
 Om u op de hoogte te houden van nieuws, activiteiten, ontwikkelingen e.d.
Bent u een (potentiële) leverancier of opdrachtnemer van ons:
 Om een offerte-aanvraag te sturen, bestelling te plaatsen of overeenkomst te kunnen sluiten
 Om uw facturen te kunnen betalen
 Om vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over aspecten van de overeenkomst

Wat de rechtsgrond voor de verwerking is
Van Overloop BV mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme rechtsgrond voor is. Deze
rechtsgrond is: het uitvoeren van een (koop)overeenkomst. Voor andere doeleinden (versturen nieuwsbrief) is
de rechtsgrond dat u daar zelf mee instemt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken de volgende persoonsgegeven:
Naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam,
spuitlicentienummer, geldigheidsdatum spuitlicentie, bankrekeningnummer (IBAN).

BTW-nummer,

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
Van Overloop BV gebruikt cookies om het gebruik en de werking van onze website te kunnen monitoren en
verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat,
maar dit kan ten koste gaan van uw gebruikservaring. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens delen met anderen
Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u
of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst of indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) een verwerkersovereenkomst
gesloten.

Hoe lang we gegevens bewaren
Van Overloop BV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij wet- en regelgeving een andere minimale of maximale termijn
vereist (bijv. gegevens m.b.t. een financiële transactie).

Geheimhouding
Alle medewerkers van Van Overloop BV die toegang zouden kunnen hebben tot uw gegevens hebben een
geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Beveiliging
Van Overloop BV neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en heeft passende maatregelen
genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan.

Uw rechten ten aanzien van uw gegevens en de verwerking
De geldende privacywetgeving heeft geregeld dat u als betrokkene een aantal rechten hebt met betrekking tot
de verwerking van persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen,
te laten verwijderen of te laten overdragen. U heeft ook het recht om de verwerking te beperken of te staken.
Ook als u eerder expliciet akkoord gegeven heeft op een specifieke verwerking kunt u dit akkoord te allen tijde
intrekken. U kunt een verzoek m.b.t. deze rechten richten aan:
 Postadres: Beekmanstraat 2, 4527 GA Aardenburg
 E-mailadres: info@vanoverloop.nl

Datalek
In geval van een datalek, waarbij derden ongewenst over uw persoonsgegevens kunnen beschikken, zal de
procedure datalekken in werking treden. Er zal in kaart gebracht worden wat de gevolgen zijn van de
persoon/personen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt. Indien blijkt dat uw persoonsgegevens na een
datalek gevaar lopen, zal u persoonlijk geïnformeerd worden en zal binnen 72 uur dit datalek gemeld worden
aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten
Wanneer u een klacht heeft en aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten
aan:
 Postadres: Beekmanstraat 2, 4527 GA Aardenburg
 E-mailadres: info@vanoverloop.nl
Van Overloop BV zal uw klacht vertrouwelijk behandelen. Als uw klacht over de verwerking van uw
persoonsgegevens niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u een klacht hierover richten aan de
Autoriteit Persoonsgegevens, via:
 Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

