Privacyverklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de dienstverlening
van Megens Holding BV gevestigd te Puiflijk, KvK no 10020092

Megens Holding BV acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom houden wij ons aan de
privacywet. Dit houdt in dat uw gegevens veilig zijn en dat gegevens altijd zorgvuldig gebruikt zullen worden. Hieronder zal helder
en transparant worden uitgelegd hoe er met informatie van u zal
worden omgegaan.
Privacyverklaring
Megens Holding BV, gevestigd aan de
Scharenburgsestraat 7, 6655 KE Puiflijk,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Correspondentie-adres: Scharenburgsestraat 7, 6655 KE Puiflijk
Website: www.megensholding.nl
E-mail: info@megensholding.nl
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Megens Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
Persoonsgegevens die u aan ons geeft
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om
uw identiteit te achterhalen. Indien u via een contactformulier contact met ons opneemt worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• Naam
• E-mailadres
Deze persoonsgegevens worden door Megens Holding BV verwerkt
voor de volgende doeleinden:
• De afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
• Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op de 		
gestelde vragen.
• Om u te informeren over diensten van Megens Holding BV.
• Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van 		
Megens Holding BV.
Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt alleen wanneer u Megens Holding BV daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend.
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Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
verwerken wij?
Megens Holding BV respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van deze website. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke
informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
U dient zich ervan bewust te zijn dat Megens Holding BV niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een
link op onze website bereikbaar zijn.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze
toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan
ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent
dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@megensholding.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
E-mail
Alle e-mailberichten (inclusief bijlagen) van Megens Holding BV zijn
met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid
en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Megens Holding BV geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van het e-mailbericht (inclusief bijlagen) rechten
worden ontleend. De inhoud van het bericht (inclusief bijlagen) kan
vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor
de geadresseerde van het bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van het bericht bent, verzoekt Megens Holding BV u dit
bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst
Megens Holding BV u op de onrechtmatigheid van het gebruiken,
kopiëren of verspreiden van de inhoud van het bericht (inclusief
bijlagen).
Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken
wij persoonsgegevens?
Megens Holding BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van uw betaling.
• Het verzenden van werk en daarbij behorende bijlagen.
• U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze 		
dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren.
• Megens Holding BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben
voor de boekhouding en belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Megens Holding BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen
hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden ge-

Blad 1 van 3

Privacyverklaring

Deze privacy verklaring heeft betrekking op de dienstverlening
van Megens Holding BV gevestigd te Puiflijk, KvK no 10020092

nomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Megens Holding BV)
tussen zit.
Megens Holding BV gebruikt de volgende computerprogramma’s
of -systemen:
• Microsoft Word
• Microsoft Excell
• Photoshop CC 2018
• Adobe Acrobat Reader CC 2018
• Unit 4 Multivers
• Microsoft Office 365
Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden
gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Megens Holding BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens: 7 jaar. Wettelijk geregeld belastingdienst.
Adres: 7 jaar. Wettelijk geregeld belastingdienst.
E-mailadres: 7 jaar. Wettelijk geregeld belastingdienst.
Betaalgegevens: 7 jaar. Wettelijk geregeld belastingdienst.
Delen van persoonsgegevens met derden
Megens Holding BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Wanneer het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden zodat zij u en ons kunnen helpen
dan zal hier altijd vooraf aan u toestemming worden gevraagd.
Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld een makelaar waar wij u naar
verwijzen of waarmee wij willen overleggen over de aanpak.
In kaart brengen websitebezoek
Megens Holding BV gebruikt functionele cookies. Een cookie is
een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone. Megens Holding BV gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en uw voorkeursinstellingen onthouden. Deze informatie bevat, naast het IP-adres van de bezoeker, geen naam- of
adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.
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. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/zakelijk/themas/bedrijfswebsite/cookies-gebruiken/
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op
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inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of
beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht
tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact
met ons op te nemen via info@megensholding.nl
U heeft het recht 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 Megens Holding BV 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
info@megensholding.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Megens Holding BV wilt u er tevens
op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Megens Holding BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen (eigen server/ harde schijf die
continue bijgewerkt wordt en ligt opgeslagen in een kluis zolang de
gegevens wettelijk bewaard moeten worden) om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op via info@megensholding.nl
Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten
op drukwerk kunnen geen rechten worden ontleend. Het materiaal
en de diensten op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd
en/of worden beschermd door andere wetten ten aanzien van intellectuele eigendom. Welk ongeautoriseerd gebruik van de materialen of diensten dan ook kan een schending betekenen van
dergelijke wetten.
Behalve waar dit specifiek wordt toegestaan in dit document, mag
geen enkel deel van de informatie of documenten op deze site
worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of op welke manier
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dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Megens Holding BV.
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. Megens Holding BV kan
niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Megens Holding BV
raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.
Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De
rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder
is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering
van toepassing is.
Contact
Voor vragen, productinformatie of andere informatie, kunt u zich
richten tot:
Megens Holding BV
Scharenburgsestraat 7
6655 KE Puiflijk
Tel. +31(0) 487 - 510 820
info@megensholding.nl
www.megensholding.nl
KvK: 10020092
IBAN: NL91 RABO 0112 7152 30
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