
 

 
Privacy-verklaring 

 
Onze bedrijfsgegevens; 
Naam   : Frans Commandeur Tuinontwerpen 
Adres van vestiging : Bernhardstraat 23, 1616 BH  Hoogkarspel 
E-mail(adres)  : info@franscommandeur.nl 
Telefoonnummer : 0228 567263 en 06 5120 7915 
KvK-nummer   : 37097163 
Btw-nummer   : 1878.45.840.B01 
Website  : www.franscommandeur.nl  en  www.tuingebouwen.nl 
 
Voor welk doel worden persoonlijke gegevens verzameld; 
Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst. De projectfoto’s 
worden gebruikt om de ontwikkeling van de tuin te volgen en daarmee onze kwaliteit te verbeteren. Tevens 
plaatsen wij projectfoto’s op onze websites om toekomstige klanten voorbeelden te laten zien. Bij de 
projectfoto’s worden géén persoonlijke gegevens vermeld. 

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld; 
Klantnaam(en), woonadres, werkadres, telefoonnummers, e-mailadressen, plattegronden van de woning 
(indien verkregen), meetgegevens van de tuin,  tuinontwerpen, ontwerp tuingebouwen en andere gegevens 
die wij van onze klanten hebben verkregen omtrent de situatie. Verder bewaren wij projectfoto’s van onze 
ontwerpen en de door ons uitgevoerde werkzaamheden. 
 
Waar worden die opgeslagen 
Digitaal in ons netwerk en schriftelijk in het archief 
 
Met wie worden die gegevens gedeeld; 
Deze gegevens worden met niemand gedeeld, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van onze 
werkzaamheden. Dit betreft in dat geval alléén de gegevens die noodzakelijk zijn voor:  
• Aflevering van de producten door leveranciers op de werkplaats. 
• Voor de uitvoering van de werkzaamheden door bedrijven en loonwerkers waar wij een overeenkomst 

mee hebben. 
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard; 
Alle persoonsgegevens worden minimaal zo lang bewaard als nodig is om de opdracht uit te voeren. I.v.m. 
later opnieuw uit te voeren aanvullende werkzaamheden, bewaren wij de gegevens daarna in een archief. 
Dit bespaart bij een aanvullende opdracht tijd en kosten, omdat de tuin niet weer opnieuw hoeft te worden 
ingemeten en/of dat er geen nieuwe tekening hoeft te worden gemaakt. 
 
Cookies en beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens; 
Wij maken op onze websites géén gebruik van cookies. Ons netwerk is gesloten, wordt continue beveiligd 
door beveiligingssoftware en wordt regelmatig (meerdere keren per jaar) onderhouden door een deskundig 
ICT-bedrijf. 
 
Recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens; 
U hebt op verzoek het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van de door ons 
geregistreerde eigen gegevens. Tevens heeft u het recht om uw toestemming voor het registreren van deze 
gegevens in te trekken. 
 
Klachten; 
U heeft het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe wij met uw 
persoonsgegevens omgaan. 


