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Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van onze 

(financiële) administratie en CRM systeem voor projecten, onderhoud, storingen, registraties en 

wijzigingen. Wij houden ons daarbij aan de privacy wetgeving. 

Wettelijke grondslag verwerking 
Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende 

wettelijke grondslag: 

• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de 

overeenkomst tussen u en Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv 

• De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke 

verplichting die Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv heeft tot het voeren van een goede 

(financiële) administratie. 

Uw persoonsgegevens 

Verstrekking: 

Als klant bent u verplicht tot het verstrekken van de volgende persoonsgegevens; 
NAW en indien nodig biometrische gegevens. 

Categorieën: 

Naast de verplicht te verstrekken gegevens kunnen aanvullende gegevens in de genoemde systemen 
verwerkt worden, waaronder NAW gegevens van meerdere contactpersonen of afdelingen van uw 
bedrijf en persoonsgegevens van de Functionaris voor Gegevensbescherming binnen uw bedrijf. 

Ontvangers: 

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor werk doeleinden van  
Voskamp Beveiligingstechniek B.V.. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. 

Printen: 

Uw persoonsgegevens worden zo veel mogelijk digitaal verwerkt. Indien er documenten in geprinte 
versie met persoonsgegevens worden geproduceerd worden deze opgeslagen in een beveiligde 
locatie of opgeslagen bij het object. 

Rechten: 

U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de 
persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de 
verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens. 
 
Als klant heeft u ook het recht Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv  te verzoeken de 
persoonsgegevens die u zelf aan Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv verstrekt heeft in een 
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze 
persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. 
 

Website: 
De algemene website, www.voskamgroep.nl, maakt gebruik van cookies. Het klantenportaal van 
Voskamp Beveiligingstechniek is een geautoriseerde omgeving voor klanten die geen gebruik maken 
van cookies. 
 

Geheimhouding 
Medewerkers van Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv hebben geheimhoudingsplicht met 
betrekking tot alle informatie die bedoeld en onbedoeld verkregen is met betrekking tot uw bedrijf.  

http://www.voskamgroep.nl/
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Apparatuur 
Medewerkers van Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv hebben beschikking over middelen 
(zowel vaste werkstations en laptops) waarmee op de kantoorlocatie of remote toegang tot uw 
persoonsgegevens kan worden verkregen. Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv maakt gebruik 
van een beveiligd netwerk en hanteert een beleid dat niet op openbare werkplekken of hotspots 
gewerkt mag worden. 
 

Contactgegevens 

Voor vragen over de Privacy Verklaring en de verwerkingen kunt u contact opnemen met: 
 
Contactpersoon : klachten coördinator 
Adres   : Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo   
Telefoonnummer : 0546-454546  
E-Mail   : beveiliging.almelo@voskampgroep.nl  
 
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u 
schriftelijk, via post of e-mail indienen. Een verzoek tot data portabiliteit kunt u doen door deze 
schriftelijk aan te vragen. Bij beide verzoeken kunnen wij u vragen om identificatie. 
 

Klachten 
Heeft u klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door 
Voskamp Beveiligingstechniek Almelo bv, neem dan contact op met de contactpersoon voor de 
gegevens bescherming: 
 
Contactpersoon : klachten coördinator 
Adres   : Bornerbroeksestraat 459d, 7609 PK Almelo   
Telefoonnummer : 0546-454546  
E-Mail   : beveiliging.almelo@voskampgroep.nl  
 
Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, 
Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag.  


