
 

Privacyverklaring Rob Huisman Keukens & Kasten 

Rob Huisman Keukens & Kasten  hierna te noemen “Rob Huisman”, verwerkt persoonsgegevens. Rob 

Huisman vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de 

privacywetgeving. Rob Huisman  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 

weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij graag uit hoe wij met uw 

persoonsgegevens omgaan.  

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?  
Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, betaalgegevens, 
functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres bij gebruik van formulieren, cookie ID (over cookies 
lees je meer in ons cookiestatement). 
 

Voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag  verwerken wij  uw gegevens?  
Rob Huisman verwerkt persoonsgegevens van u voor  het bijhouden van zijn administratie en het 
afhandelen van betalingen; om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; om diensten 
bij u af te leveren en voor wettelijke verplichtingen.  
 

Delen van persoonsgegevens met derden  
Rob Huisman  verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering 
van de overeengekomen dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 

Beveiliging en bewaartermijn  
Rob Huisman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan.  
Rob Huisman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Wij bepalen de bewaartermijn op basis van 
de wet- en regelgeving. 
 

Cookie statement 
Rob Huisman gebruikt cookies op zijn website www.robhuisman.nl. Dit doet hij om zijn 
dienstverlening te verbeteren en de website optimaal te laten functioneren. 
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon 
worden geplaatst. 
Op de betreffende website kunt u toestemming geven voor het plaatsen van de cookies. 
Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door onze website en hun 
functionaliteit: 

 
Functionele cookies: 
Analytische  cookies (Google Analytics): 
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken 
tussen gebruikers (anoniem). Bewaartermijn is 2 jaar. 
 
Rob Huisman maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van zijn website Rob 
www.robhuisman.nl te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of 
mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Rob Huisman inzicht in de wijze waarop en hoe vaak 
de website  www.robhuisman.nl wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig  

http://www.robhuisman.nl/
http://www.robhuisman.nl/


 

aanpassingen in zijn website worden doorgevoerd. Zodoende zorgt hij ervoor dat zijn website 
optimaal werkt. 
 

Het IP-adres 

- technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of 
Firefox) en de resolutie van uw computerscherm; 
- vanaf welke pagina u op de website www.robhuisman.nl bent gekomen; 
- wanneer en hoe lang u de website van Rob Huisman bezoekt of gebruikt; 
- het ip-adres ter voorkoming van spam inzendingen; 
  

Social cookies 
Rob Huisman maakt geen gebruik van social cookies (zoals Facebook, Twitter of LinkedIn) 

  
Verwijderen van cookies 
U kunt uw cookies het gemakkelijkst verwijderen via uw browser. Hieronder vindt u een lijst met de 
meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop u in die browser uw cookies kunt 
verwijderen: 
 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 7 en 8 
Internet Explorer 9 
Safari 
Opera 
 

Inzage, correctie en verwijdering  
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 
heeft u het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om bezwaar 
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. 
 
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, beperking, gegevensoverdraging van uw 
persoonsgegevens of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar 
ons bedrijf. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Rob Huisman wil u er tevens op wijzen dat 
u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via 
de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
Veendam, 22 mei 2018 
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