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Algemeen: 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Wesso elektro Wijchen b.v. van u 

verzamelt via onze interactie met u en via onze diensten en producten, op welke wijze dat gebeurt, 

waarvoor wij de persoonsgegevens gebruiken, hoe lang wij persoonsgegevens bewaren, hoe u de 

door ons bewaarde persoonsgegevens kunt inzien en hoe de beveiliging van deze gegevens is 

geregeld. De meest actuele versie van de privacyverklaring van Wesso elektro Wijchen b.v. wordt in 

elk geval gepubliceerd via de website van Wesso elektro Wijchen b.v., www.wesso.nl.  

Onze bedrijfsgegevens zijn:  

Wesso elektro Wijchen b.v. 

Kruisbergseweg 62 

6601 DD WIJCHEN 

024-6413203 

Email: info@wesso.nl 

KvK nr. 10029335 

1. Toepasselijkheid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Bij de verwerking van persoonsgegevens kan de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genaamd, 

van toepassing zijn. De AVG is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of 

gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, maar ook op de 

handmatige verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die 

bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.  

 

2.  Hoe worden persoonsgegevens verkregen?  

Persoonsgegevens worden met ons gedeeld door medewerkers, potentiele medewerkers, 

klanten, leveranciers of als u contact met ons heeft.  

Zo kunnen persoonsgegevens worden verzameld door:  

I. door persoonsgegevens in te vullen of achter te laten op onze website; in te vullen 

bij of achter te laten op onze vestiging of medewerkers; telefonisch contact of 

mailcontact. 

II. overeenkomsten in het kader van onze bedrijfsvoering of andere zakelijke 

activiteiten wegens uw relatie met Wesso elektro Wijchen b.v. als klant, leverancier, 

dienstverlener of medewerker, zoals (project)overeenkomsten, 

arbeidsovereenkomsten of overeenkomsten van opdracht. 

 

3. Welke persoonsgegevens worden verkregen met welk doel?  

Voor inzicht in welke persoonsgegevens wij verkrijgen en met welk doel wordt de indeling 

aangehouden zoals die hiervoor is gemaakt in paragraaf 2 van deze verklaring.  

I. Persoonsgegevens verkregen doordat deze zijn ingevuld op het contactformulier op 

de website van Wesso elektro Wijchen b.v., telefonisch, per email of mondeling aan 

de balie doorgegeven: 

Soort persoonsgegeven • Contactgegevens (zoals voornaam, achternaam, 
bedrijfsnaam, telefoonnummer en / of emailadres); 

• Het achtergelaten bericht; 

Doeleinden • Servicedoeleinden; ter volledige behandeling van 
uw bericht, klantenadministratie 

Rechtsgrond  • Contact op kunnen nemen onze dienst ,eventueel, 
uit te voeren 

mailto:info@wesso.nl


Privacyverklaring versie 1.1 mei 2018 2/3 

II. Persoonsgegevens verkregen in het kader van onze bedrijfsvoering: 

Soort persoonsgegeven  • Contactgegevens van opdrachtgever of diens 
wettelijke vertegenwoordigers (zoals voornaam, 
achternaam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, emailadres);  

• Financiële gegevens; 

Doeleinden • De uitvoering van uw opdracht en het beheer van 
de daaruit voortvloeiende relaties;  

• Inkoop van diensten en producten bij onze 
leverancier;  

• Het berekenen of vastleggen van declaraties, het 
doen van betalingen en innen van vorderingen;  

• Klantenadministratie en servicedoeleinden; 

Rechtsgrond • Uitvoering van de overeenkomst met 
opdrachtgever;  

• Het voldoen aan wettelijke (administratie) 
verplichtingen; 

• Het voldoen aan (contractuele) vereisten inzake 
(beroepsaansprakelijkheid)verzekeringen; 

• Het behartigen van het gerechtvaardigde belang 
om diensten zo efficiënt mogelijk aan 
opdrachtgevers te verlenen; 

 

4. Bewaartermijnen  

Hieronder volgt een overzicht van de bewaartermijnen van de gebruikelijke 

persoonsgegevens gekoppeld aan:  

- Sollicitanten: vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd; 

- Potentiele medewerkers: met expliciete toestemming van de betrokkene één jaar; 

- Medewerkers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;  

- Interne IT-toepassingen van Wesso elektro Wijchen: zeven jaar in verband met de 

wettelijke bewaarplicht;  

- Ingeleende personen: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht; 

- Klanten: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht;  

- Leveranciers: zeven jaar in verband met de wettelijke bewaarplicht; 

 

Wesso elektro Wijchen b.v. bewaart uw persoonsgegevens maximaal voor de duur zoals 

hierboven is aangegeven, tenzij wij op grond van een (gewijzigde) wettelijke regeling uw 

gegevens langer moeten bewaren of indien langer bewaren noodzakelijk is voor onze 

bedrijfsvoering. 

 

5. Gebruik van persoonsgegevens door derden  

Wesso elektro Wijchen b.v. handelt niet in persoonsgegevens, noch verstrekt zij deze aan 

derden die een commercieel oogmerk hebben. Als wij derden toegang geven tot 

persoonsgegevens, dan doen wij dat alleen als wij zeker weten dat die derde de 

persoonsgegevens gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel 

waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verkregen, met inachtneming van de wet 

vereiste geheimhoudings-, en beveiligingsmaatregelen en in overeenstemming met deze 

privacyverklaring. Daar waar van toepassing heeft Wesso elektro Wijchen b.v. contractuele 

afspraken gemaakt met partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt 

(verwerkersovereenkomsten). In bepaalde gevallen moet Wesso elektro Wijchen b.v. 
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persoonsgegevens verstrekken aan derden op grond van een wettelijke verplichting. Daarbij 

kijken wij altijd hoe wij uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren. 

 

6. Recht op inzage en correctie  

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van 

mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de 

uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U heeft recht 

op inzage van uw persoonsgegevens. Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u 

hebben, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren of verwijderen. U kunt ons 

tenslotte vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden 

overgedragen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd 

belang hebben dat zwaarder weegt dan uw privacybelang om de persoonsgegevens niet te 

verwijderen. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische 

redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-

upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde 

verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische 

inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of 

de privacy van anderen in gevaar brengt. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of 

het genoemde bezwaar maken door een mail te sturen, voorzien van uw naam, adres, 

telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs via info@wesso.nl. Vergeet 

daarbij niet om uw BSN en uw gezicht op de kopie van het identiteitsbewijs onherkenbaar te 

maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen 4 weken antwoord. 

 

7. Beveiliging  

Wesso elektro Wijchen b.v. neemt alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze 

opdrachtgevers, de gebruikers van onze website en bezoekers van onze vestigingslocatie te 

beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van 

hun persoonsgegevens. Wij voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden. Als 

ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat 

waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, dan zullen wij u zo snel mogelijk 

informeren over het incident. We informeren u ook over de maatregelen die wij hebben 

genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.  

 

8. Contact en klachten  

Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de 

functionaris gegevensbescherming van Wesso elektro Wijchen b.v. via info@wesso.nl. 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Mocht u zich niet kunnen verenigen met de wijze waarop Wesso elektro 

Wijchen b.v. uw klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens heeft afgehandeld, dan 

heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthouder voor de 

bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor 

contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via 

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 


