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1. AVG-verklaring: Register van verwerkingsactiviteiten 
 
Wij gebruiken een excel-document register verwerkingsactiviteiten voor het registreren van 
verwerkingsactiviteiten. Deze wordt continue bijgehouden door verantwoordelijke. Hierin staat informatie over 
de persoonsgegevens die wij verwerken. Mits er veranderingen plaatsvinden in onze organisatie passen wij het 
register hiervoor aan. 
 
 

2. AVG-verklaring: Beveiligingsmaatregelen t.b.v. verwerkte gegevens 
 
Wij hebben ervoor gezorgd dat: 

 Wij niet meer gegevens gebruiken dan nodig waarvoor wij de gegevens gebruiken 

 Wij hebben de toegang hiertoe beperkt tot bevoegden 

 Wij gebruiken moderne beveiligingstechnieken 
 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn te zien in onderstaand 
maatregelen-schema: 
 

Opslagmethodes: Technische maatregelen: Organisatorische 
maatregelen: 

Toegang heeft: 

Windows-PC Kantoor Dhr Klopman 
Virusscanner Norton 
Wachtwoordbeveiliging 
  

Cilinderslot kamer  
 

A.J. Klopman 

  
  

 
 

 

Harde Schijf – WD 
Elements 

2-stapsauthenticatie 
 

Cilinderslot kamer  A.J. .Klopman 

  
 

  

   

 
 

3. AVG-verklaring: Geheimhoudingsverklaring 
 
Wij hechten veel waarde aan de opgeslagen gegevens en gaan hier uiterst vertrouwelijk mee om. 
Naast de fysieke en digitale maatregelen die wij hebben getroffen is het belangrijk dat persoonsinformatie niet 
door anderen wordt gedeeld, in welke vorm dan ook. Hiervoor hebben wij een geheimhoudingsverklaring 
opgesteld. 
 
Onze geheimhoudingsverklaring: (mits dit niet in de arbeidsovereenkomst is opgesteld) 
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Zowel tijdens als na beëindiging van de arbeidsovereenkomst bestaat voor de opdrachtnemer de 
verplichting tot volstrekte geheimhouding omtrent alle feiten en gegevens van het bedrijf van 
opdrachtgever. 
 
Overtreding door de opdrachtnemer van het bepaalde tijdens of na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst kan evenzeer leiden tot een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke 
matiging vatbare boete groot <boete in euro’s>  verschuldigd zijn, onverminderd het recht 
opdrachtnemer  op volledige schadevergoeding. 
 
Aldus opgemaakt te: 
Ingangsdatum: 
Naam + handtekening 
 

4. AVG-verklaring: Meldplicht datalekken 
 
Verantwoordelijke is zich ervan bewust dat datalekken binnen 72 uur moeten worden gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens indien deze een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. 
 
 

5. AVG-verklaring: Ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart de AVG-verklaring zorgvuldig te hebben gelezen en naar waarheid te hebben 
ingevuld.  
 
Plaats: Nunspeet 
Datum: 25 mei 2018 
 
Bedrijfsnaam: Klopman Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Naam verantwoordelijke: Dhr. Klopman 
Contactgegevens: Brouwerskamp 22, 8071 BM, Nunspeet 
 
Handtekening: 
AJ Klopman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage A: Privacyverklaring 
 
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid 
om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze 
website gebruikt of informatie opvraagt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw 
gebruikservaring verbeteren.  



AVG-verklaring 4 

 
De heer/mevrouw Klopman van Klopman Schilders- en Onderhoudsbedrijf , gevestigd aan Nunspeet , is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De 
verwerkingsverantwoordelijke is te bereiken via: 
Telefonisch: 0341-250321 en mail: info@schildersbedrijfklopman.nl 
Klopman Schilders- en Onderhoudsbedrijf  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er 
zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 
 
Gebruik van onze diensten 
Klopman Schilders- en Onderhoudsbedrijf  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij verwerken: 

 
Gegevens: Doeleinden: Ontvangers: Bewaartermijn: Rechtsgrond: 

Voornaam 
Achternaam 
Adres 
Telefoonnr. 
E-mailadres 

Communicatie aangaande 
informatie over, het aangaan 
van en uitvoering van de 
overeenkomst 

Klantregistratie-
systeem 
 

Looptijd van 
overeenkomst 

Uitvoering 
overeenkomst 

     

Voornaam 
Achternaam 
Telefoonnr. 
E-mailadres 
Bankgegevens 
Betaalgegevens 

Administratie Boekhouder 
Accountant 
Belastingdienst 

Looptijd van 
overeenkomst en 
daarna alleen in de 
financiële 
administratie voor 7 
jaar 

Uitvoering 
overeenkomst 
/ wettelijke 
verplichting 

Vul hier eventueel extra te verwerken gegevens in    

 
Communicatie 
Wanneer u mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms 
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het 
mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op 
eigen beveiligde servers van Klopman Schilders- en Onderhoudsbedrijf  of die van een derde partij. Wij zullen 
deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 
 
Cookies 
Klopman Schilders- en Onderhoudsbedrijf  gebruikt op de website alleen technische en functionele cookies en 
analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw 
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies 
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle 
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klopman Schilders- en 
Onderhoudsbedrijf   en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een 
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 
een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of 
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen 
naar ons zakelijke mailadres.  
 
 


