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Verwerking van persoonsgegevens door Bosma & Bronkhorst B.V. 

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens? 
De Privacy Statement is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens van zakelijke relaties van Bosma & 
Bronkhorst BV en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen “Bosma & Bronkhorst”. 
Bosma & Bronkhorst ontwerpt, realiseert, installeert, onderhoudt en renoveert sinds 1958  elektrotechnische installaties, 
aandrijfsystemen en industriële automatiseringssystemen. Bosma & Bronkhorst beschikt over diverse disciplines onder 
één dak. Engineering, industriële automatisering, robotica, energieverdelers, besturingspanelen, installatietechniek, 
service en onderhoud, technische dienstverlening, plaatwerk en constructies en metaalcoating. Als systeem integrator 
bieden we complete oplossingen. Met onze focus op kwaliteit, serviceverlening, innovatie en continu verbeteren zijn we 
van toegevoegde waarde voor onze relaties. 
 

In het kader van onze bedrijfsvoering is het veelal noodzakelijk om van onze zakelijke relaties persoonsgegevens te 
verwerken. Als we dit doen, doen we dit met de grootste zorgvuldigheid.  
Onder zakelijke relaties verstaan wij natuurlijke personen van organisaties waar Bosma & Bronkhorst voor haar 
bedrijfsvoering contact mee onderhoud of gaat onderhouden. Hierbij valt onder andere te denken aan klanten, adviseurs, 
opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers, uitzend- en detacheringsbureaus, zzp-ers, (semi)overheidsinstanties, 
brancheverenigingen, opleidingsinstituten, enz. 
 

De meest recente en geldende Privacy Statement is te vinden op de website van Bosma & Bronkhorst:  
www.bosma-bronkhorst.nl  

 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Bosma & Bronkhorst verwerkt contactgegevens, zoals: 
titel, aanhef, roepnaam, voorletters, achternaam, 
zakelijke communicatieadressen (telefoonnummer, 
mobiel telefoonnummer, e-mail, etc.), functie, afdeling 
en werkadres. 
Overige informatie en persoonsgegevens die worden 
verwerkt in leveringen, projecten, dienstverlening of in 
het kader van overeenkomsten met Bosma & Bronkhorst 
of vrijwillig worden verstrekt door de zakenrelatie. 
Persoonsgegevens afkomstig van openbaar beschikbare 
bronnen of databanken. 
Indien (wettelijk) vereist worden gegevens voor de 
controle of een zakenrelatie voldoet aan de wettelijke 
eisen, zoals geboortedatum, ID-nummer, 
identiteitspassen en informatie over relevante en 
belangrijke rechtszaken of andere juridische procedures 
waar een zakenrelatie in verwikkeld is/was. 

Voor welke doeleinden verwerken wij 
persoonsgegevens? 
Bosma & Bronkhorst verwerkt persoonsgegevens voor 
de volgende doeleinden: 
Communicatie met zakenrelaties m.b.t. informatie, 
producten, bestellingen, projecten, diensten, contracten, 
verzending, administratieve en financiële afhandeling en 
overige zaken. 
Communicatie met zakenrelaties m.b.t. promotionele 
acties en evenementen. 
Naleving van de wettelijke verplichtingen, zoals o.a. 
archivering en de controle of een zakenrelaties aan de 
wettelijke eisen voldoen. 
Controle of een zakenrelatie aan de eisen voldoet die 
voor de uitvoering van de werkzaamheden gelden, zoals 
onder andere (veiligheids)certificaten en diploma’s. 
 

  
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven wissen wij uw 
persoonsgegevens, indien het bewaren of verwerken van 
uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is voor de 
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt en 
wij niet langer wettelijk verplicht zijn tot verdere 
bewaring van de persoonsgegevens (bijvoorbeeld op 
grond van onder andere belastingwetgeving of 
handelswetgeving). 
 

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens? 
We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens 
uiterst serieus en nemen de benodigde technische en 
organisatorische voorzorgsmaatregelen om misbruik, 
verlies, ongeoorloofde toegang, vernietiging, 
ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijzigingen van 
uw persoonsgegevens te voorkomen. 
In het geval dat, ondanks alle voorzorgsmaatregelen die 
we nemen, er een beveiligingsincident plaats vindt dat 
mogelijk een negatief effect heeft op uw privacy, zullen 
wij u hierover zo snel mogelijk informeren. We zullen u 
ook informeren over de maatregelen die we hebben 
genomen om deze impact te beperken en om te 
voorkomen dat dit in de toekomst opnieuw gebeurt. 
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Doorgifte of verstrekking van persoonsgegevens aan derden. 
Bosma & Bronkhorst zal zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en derhalve alleen voor eigen doeleinden 
gebruiken. Bosma & Bronkhorst zal de verworven persoonsgegevens niet doorverkopen aan  
derden. 
Bosma & Bronkhorst kan persoonsgegevens doorgeven aan derden, maar uitsluitend als dergelijke doorgifte vereist 
is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden. 
Bosma & Bronkhorst dit verplicht is te doen in overeenstemming met de wet, een rechterlijk bevel of de opdracht 
van een bevoegde regelgevende instantie. 
Bosma & Bronkhorst maakt ter ondersteuning van zijn bedrijfsvoering gebruik van derden, zoals hosting- of ICT 
dienstverleners, software leveranciers, accountants, juridische dienstverleners, financiële dienstverleners (banken), 
verzend- en transportdiensten en adviseurs.  
Deze derden handelen uitsluitend in opdracht van Bosma & Bronkhorst en zijn verplicht d.m.v. een contract 
(verwerkingsovereenkomst) te handelen volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Bosma & 
Bronkhorst blijft verantwoordelijk voor het verwerken van de data. 
 
Toestemming en het recht op intrekken van uw 
toestemming 
In het geval u uw persoonsgegevens vrijwillig aan Bosma 
& Bronkhorst heeft gegeven, geeft u daarmee tevens 
toestemming voor verwerking van de persoonsgegevens 
door Bosma & Bronkhorst. 
Deze toestemming mag u op elk moment voor 
toekomstige verwerking intrekken.  
Dit houdt in dat de rechtmatigheid van de verwerking op 
basis van de eerder gegeven toestemming ongewijzigd 
blijft. In het geval de toestemming is ingetrokken, mag 
Bosma & Bronkhorst de persoonsgegevens uitsluitend 
verder verwerken, indien er een andere rechtsgrond 
voor verwerking is. 

Recht op toegang tot, aanpassing en verwijdering van 
persoonsgegevens, beperking van de verwerking, 
bezwaar tegen de verwerking en recht op 
overdraagbaarheid. 
Volgens de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming heeft u - mits aan de betreffende 
wettelijke voorwaarden is voldaan - recht om: 

- Van Bosma & Bronkhorst bevestiging te krijgen 
of uw persoonsgegevens worden verwerkt, en 
zo ja, toegang tot deze persoonsgegevens te 
krijgen. 

- Van Bosma & Bronkhorst rectificatie van uw 
onjuiste persoonsgegevens te krijgen. 

- Van Bosma & Bronkhorst verwijdering van uw 
persoonsgegevens te verlangen.  

- Van Bosma & Bronkhorst  beperking van de 
verwerking van uw persoonsgegevens te 
verlangen.  

- Te verlangen dat de persoonsgegevens die u 
actief hebt verstrekt in een overdraagbaar 
formaat zijn opgesteld.  

- Bezwaar te maken, vanwege met uw specifieke 
situatie verband houdende redenen, tegen de 
verwerking van u betreffende 
persoonsgegevens. 

 
 
Contactgegevens data privacy 
Bosma & Bronkhorst biedt ondersteuning betreffende vragen, opmerkingen, aandachtspunten of klachten die verband 
houden met bescherming van persoonsgegevens of in het geval u bepaalde rechten betreffende de bescherming van uw 
persoonsgegevens wilt uitoefenen.  
Voor bovenstaande zaken is Bosma & Bronkhorst B.V. bereikbaar via e-mail: persoonsgegevens@bosma-bronkhorst.nl  
Bosma & Bronkhorst zal zich tot het uiterste inspannen om door u ingebrachte vragen of klachten af te handelen. Naast 
contact opnemen met Bosma & Bronkhorst inzake data privacy, kunt u uw vraag of klacht ook voorleggen aan de 
bevoegde toezichthoudende autoriteit. 
 
Veranderingen in de Privacy Statement 
Bosma & Bronkhorst houdt zich het recht voor veranderingen in dit Privacy Statement door te voeren. Veranderingen 
publiceren wij op onze website, waar de meest recente versie van de Privacy Statement te vinden is.  


