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Privacyverklaring website 
Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) is het van belang uw op de hoogte te stellen wat Phone Repair Katwijk 
doet met uw gegevens. 
 

Bescherming van persoonsgegevens. 
Vanaf 25-5-2018 gaat de nieuwe privacywet van kracht. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze 
wetgeving voldoen. 
 

Inhoud privacyverklaring 
Wat houdt de inhoud van deze privacyverklaring in voor de samenwerking? 

• Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden 
verwerkt; 

• Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden 
verwerkt; 

• Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt; 

• Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn. 

• Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens 
worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd 
door middel van technische en organisatorische maatregelen. 
 

Wie zijn wij 
Phone Repair Katwijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 
57548803 en is gevestigd aan de Valkenburgseweg 1, 2223 KA te Katwijk. 
 

Privacy statement Phone Repair Katwijk 
Phone Repair Katwijk is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar 
klanten, en gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de 
veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn. 
 
 

  



Inzameling van gegevens 
Welke gegevens zamelen wij in? 

Phone Repair Katwijk ontvangt een mail of een bericht via het contact formulier en bewaard geen 
gegevens op onze server. Voor service doeleinde kan het zijn dat wij emails bewaren zodoende wij 
makkelijk gegevens terug kunnen vinden bij vragen.  
 
Voor zakelijke klanten voor wie wij op rekening werkzaamheden uitvoeren bewaren wij de volgende 
gegevens: 

• Bedrijfsnaam 

• Naam contact persoon 

• Adresgegevens 

• Overige bedrijfs gerelateerde gegevens 

• Telefoonnummer 

• Emailadres 
 

Waarom verzamelen wij uw gegevens: 
Voor de financiële afhandeling van facturen. 

 

Delen van gegevens 
Deelt Phone Repair Katwijk de ingezamelde gegevens met derden? 

Phone Repair Katwijk zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden. 
In alle overige gevallen waarin wij hiertoe verplicht kunnen worden, bv. gerechtelijk bevel of -vonnis. 
In dat geval zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen. 
 

Plugins 
Phone Repair Katwijk maakt gebruik van Facebook comments en Facebook messenger plugins zodat 

voor uw gemak. Door gebruik te van deze plugins kunt u op eenvoudige wijze een bericht achterlaten 

op de facebook pagina van Phone Repair Katwijk. Ook kunt u via messenger berichten zenden aan 

facbebookvrienden over de services van Phone Repair Katwijk. U kunt deze plugins eenvoudig 

gebruiken wanner u ingelogd bent. Facebook maakt gebruikt van data inzameling om het delen, liken 

of reageren. Kijk voor informatie over hoe Facebook omgaat met uw gegevens 

op  https://www.facebook.com/about/privacy/update 

Phone Repair Katwijk maakt gebruik van de Google mail plugin om gemakkelijk informatie via mail 
te delen. U kunt deze service eenvoudig gebruiken wanneer u ingelogd bent in een Google 
omgeving. Kijk voor meer informatie over hoe Google omgaat met uw gegevens 
op:  https://policies.google.com/privacy 
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Bewaring 
Hoe lang bewaart Phone Repair Katwijk de ingezamelde gegevens? 

Phone Repair Katwijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht 
is. 
 

Rechten 
Welke rechten heeft u? 

• U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of 
verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw persoonsgegevens. 

• Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. 

• U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens 
intrekken. 

 
U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan 

info@phone-repair-katwijk.nl. Phone Repair Katwijk zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één 
maand, op uw verzoek reageren.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen 
wij u een uitreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand) toe te sturen.  
 

Wijzigingen privacyverklaring  
Phone Repair Katwijk kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar 
Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van 
Phone Repair Katwijk. Deze versie is opgesteld in mei 2022. 
 
Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heeft u nog vragen? 
Bel ons gerust of stuur een e-mail naar info@phone-repair-katwijk.nl. 
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