
Privacy reglement Schoonmaakbedrijf Acacia – 21 mei 2018

Dit is het privacyreglement van schoonmaakbedrijf Acacia te Amsterdam. Deze is opgesteld
op grond van de nieuwe wet Algemene Verordening Persoonsgegevens die per 25 mei 
2018 van kracht is.

Grondslag privacyreglement schoonmaakbedrijf Acacia

Op 25 mei 2018 zijn bedrijven in Nederland verplicht conform de Algemene Verordening 
Persoonsgegevens een privacyreglement te hebben. Met dit privacyreglement  
conformeert schoonmaakbedrijf Acacia zich aan die wet- en regelgeving voor haar 
leveranciers, medewerkers, klanten, en websitebezoekers. 

Doel en reikwijdte van het privacyreglement

Doel van het reglement is het transparant maken van de algemene procedures en 
handelswijze die schoonmaakbedrijf Acacia heeft genomen om zeker te stellen dat 
zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan in het kader van de opdracht / 
overeenkomst, wettelijke verplichting, en het algemeen maatschappelijk belang. 

Verwerking persoonsgegevens schoonmaakbedrijf Acacia

Algemene persoonsgegevens

Waarom: schoonmaakbedrijf Acacia verzamelt alleen de noodzakelijke algemene 
persoonsgegevens van leveranciers, medewerkers, en klanten, website bezoekers 
om haar diensten en / of producten te kunnen verlenen en / of toe te lichten.
Toestemming: wij veronderstellen dat onze leveranciers, medewerkers, klanten, 
website bezoekers ons uitdrukkelijk toestemming hebben verleend indien zij 
akkoord gaan ons: te leveren, met ons samen werken, bij ons diensten afnemen, of 
anderszins diensten en / of producten leveren en / of afnemen en / of dat 
aangegeven hebben te willen gaan doen aldan; verbaal, schriftelijk, telefonisch, of 
middels de website, gericht aan schoonmaakbedrijf Acacia.  
Doel: de algemene persoonsgegevens worden uitsluitend verzamelt om aan de 
bij wet gestelde eisen te voldoen door schoonmaakbedrijf Acacia in het kader van 
haar bedrijfsvoering en de uitvoering daarvan bij; leveranciers, medewerkers, 
klanten, website bezoekers, en / of andere natuurlijke en / of rechtspersonen. 
Algehele handelswijze: leidraad in de gehele behandeling van persoonsgegevens bij 
schoonmaakbedrijf Acacia is het proportionaliteit- en subsidiariteitsbeginsel voor 
alle persoonsgegevens aldan op papier, digitaal, of op welke informatiedrager dan 
ook. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt bij 
schoonmaakbedrijf Acacia, en zo spoedig mogelijk vernietigd en dus niet onnodig 
gearchiveerd. Wij maken dus ook regelmatig onze bestanden schoon, in kader van 
de effectiviteit en efficiency van onze interne administratieve bedrijfsvoering. 
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Bijzondere persoonsgegevens

Schoonmaakbedrijf Acacia verwerkt uitdrukkelijk géén bijzondere 
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
betreft: gezondheid, ras, politieke voorkeur, godsdienst overtuiging, seksueel leven, 
lidmaatschap van een vakbond, strafrechtelijk verleden. 
Schoonmaakbedrijf Acacia verzamelt dus op geen enkele wijze zelf actief de 
genoemde bovenstaande bijzondere persoonsgegevens. 

Beveiliging

Van algemene persoonsgegevens worden uitsluitend papieren kopieën aangehouden, in 
een beveiligde opbergruimte elders. Aanvullende digitale gegevens worden conform de 
stand van de beschikbare techniek afgeschermd, en beperkt voor inzage door uitsluitend 
bevoegd kaderpersoneel binnen schoonmaakbedrijf Acacia.

Indien papieren kopieën en / of aanvullende digitale gegevens niet meer noodzakelijk zijn 
voor de bedrijfsvoering, dan worden deze direct vernietigd conform de algehele 
handelswijze van schoonmaakbedrijf Acacia betreft persoonsgegevens. 

Verstrekking aan derden

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder kennisgeving en / of uw uitdrukkelijke 
toestemming; anders gebruiken, en / of anderszins behandelen, en/ of doorgeven aan 
tweede en / of derde personen c.q. particulieren en / of bedrijven. 
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Website cookies en / of chatgegevens

De website van schoonmaakbedrijf Acacia is middels een beveiligde “https” verbinding 
online gesteld. De “https” verbinding is een garantie naar de huidige stand van de internet 
techniek dat u uitsluitend op de echte website van schoonmaakbedrijf Acacia bent geland, 
en dat alle communicaties op deze website uitsluitend met schoonmaakbedrijf Acacia 
plaats vinden en dus niet met onbevoegde tweede / derde personen. 

Voor het gebruik van onze website wordt altijd toestemming gevraagd om cookies te 
mogen gebruiken om de gebruikservaring van onze website te verbeteren. U kunt daar zelf 
aangeven of u daarmee akkoord gaat of niet. Op de cookie balk is eveneens een nadere 
uitleg beschikbaar onder de knop: “Meer informatie.” 
U kunt ook zonder onze cookies te accepteren onze website bezoeken, echter de cookie-
balk onder aan het scherm blijft dan wel zichtbaar. 

Voor de chatfunctie op onze website geldt dat u eerst uitdrukkelijk toestemming moet 
verlenen, alvorens u gebruik kunt maken van onze directe chat service. 

Bij de overige online formulieren op de homepage van onze website (Contactformulier en 
Neem contact met mij op) staat uitdrukkelijk aangekondigd naast het formulier dat u ons 
toestemming verleent uw algemene persoonsgegevens te gebruiken en op te slaan op 
basis van uw uitdrukkelijke verzoek voor contact met ons. 

Rechten leveranciers, medewerkers, klanten, website bezoekers

1. Schoonmaakbedrijf Acacia gaat er vanuit dat leveranciers, medewerkers, klanten, 
website bezoekers ons toestemming verlenen hun algemene persoonsgegevens te 
registreren indien zij met ons contact zoeken, samenwerken, of voor ons werkzaam 
zijn of willen zijn, en ons zelf die persoonsgegevens verstrekken. 

2. Onze leveranciers, medewerkers, klanten, website bezoekers hebben het recht te 
weten welke persoonsgegevens wij conform onze wettelijke plicht registreren. Dit 
privacyreglement van schoonmaakbedrijf Acacia is daarvan een onderdeel. 

3. De hier genoemde groepen hebben het recht op inzage en / of overzicht van 
(eventueel) door ons over hun gehouden persoonsgegevens en / of kopieën daarvan
tegen de wettelijk geldende kostenvergoeding, tenzij deze gegevens al zijn 
vernietigd. 

4. Indien persoonsgegevens niet actueel, of anderszins gecorrigeerd moeten worden, 
dan kan de leverancier, medewerker, klant, websitebezoeker daartoe 
schoonmaakbedrijf Acacia verzoeken en over informeren. Schoonmaakbedrijf Acacia
zal dan na controle, over gaan tot correctie van de persoonsgegevens. 
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5. Iedereen heeft het recht vergeten te worden c.q. vernietiging van zijn 
persoonsgegevens schriftelijk te verzoeken bij schoonmaakbedrijf Acacia, tenzij de 
wet- en regelgeving of indien er aanmerkelijk ander belang aan de orde is die dat 
rechtmatig verbiedt. 

6. Schoonmaakbedrijf Acacia vernietigd persoonsgegevens zodra blijkt: dat de 
persoonsgegevens voor de bedrijfsvoering en / of wettelijk niet meer noodzakelijk 
zijn om te bewaren. 

Klachten en aansprakelijkheid

Indien leveranciers, bezoekers, of klanten toestemming hebben verleend voor de 
overdracht, gebruik, opslag van hun persoonsgegevens, dan zal dat als conform de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming worden beschouwd te zijn 
overeengekomen. 

Alle natuurlijke en rechtspersonen die schoonmaakbedrijf Acacia persoonsgegevens 
overdragen zijn gehouden dat de persoonsgegevens die zij overdragen juist zijn, en dat zij 
dus toestemming hebben om aan schoonmaakbedrijf Acacia die gegevens over te dragen 
en / of daarvoor uitdrukkelijk toestemming geven. 

Schoonmaakbedrijf Acacia kan niet aansprakelijk gehouden worden voor onjuiste, of niet 
zorgvuldig en behoorlijk overgedragen persoonsgegevens door: leveranciers, medewerkers,
klanten, websitebezoekers, of anderszins natuurlijke- en rechtspersonen, aan 
schoonmaakbedrijf Acacia. 

Klachten kunnen bij (voorkeur) schriftelijk bij ons worden ingediend per brief, e-mail, of 
andere geschreven medium. Met het indienen van uw klacht geeft u eveneens 
schoonmaakbedrijf Acacia en al zijn leveranciers, medewerkers, en / of ander noodzakelijk 
ingehuurde vertegenwoordigers, toestemming van uw persoonsgegevens kennis te nemen 
en / of die met u te overleggen in het kader van uw klacht. 

Data lekken zullen direct door worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  Amsterdam, 21 mei 2018
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