
Volkman Service Techniek VOF, gevestigd aan Poortugaalseweg 20 3176PV  Poortugaal, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
 
Volkman Service Techniek 
Poortugaalseweg 20 
3176PV  Poortugaal  
+31 10 5014887 
vst@hetnet.nl 
www.volkmanservicetechniek.com  
 
 
Peter Volkman is de functionaris gegevensbescherming van Volkman Service Techniek VOF Hij is te 
bereiken via vst@hetnet.nl 
 
Volkman Service Techniek VOF 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 
 
- Voorletter  en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 
 
Volkman Service Techniek VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Volkman Service Techniek VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht                                                      
zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
Volkman Service Techniek VOF makt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen en/of 
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder 
dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Volkman Service Techniek VOF) tussen zit.  
 
Bewaartermijn. 
 
Volkman Service Techniek VOF 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  > Bewaartermijn 10 jaar na laatste contact > Eisen belastingdienst                   
Adres  > Bewaartermijn 10 jaar na laatste contact > Eisen belastingdienst                        
Tenaamgestelde facturen, servicerapporten, garantiebewijzen etc.  > Bewaartermijn 10 jaar na 
laatste contact  > Eisen belastingdienst  



Delen van persoonsgegevens met derden. 
 
Volkman Service Techniek VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Volkman Service Techniek VOF gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 
 
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 Volkman Service 
Techniek VOF  
 
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 vst@hetnet.nl. 
Gezien de aard van de door ons te bewaren gegevens volstaat een verzoek per mail of telefoon. 
 
Volkman Service Techniek VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in 
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-
persoonsgegevens/tip-ons 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens. 
  
Volkman Service Techniek VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen 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 met ons op  via vst@hetnet.nl 
 
Op uw eerste verzoek wordt u per mail een kopie van deze verklaring gezonden. 
 
 
Verklaring opgesteld te Poortugaal op  24 mei 2018 
 
 
Peter Volkman 
 
Volkman Service Techniek VOF 
Poortugaalseweg 20 
3176 PV  Poortugaal 


