
GDPR VERKLARING 
 

MATTHEUSSEN BOS EN TUIN BV 

VOORAARD 16, 2322 HOOGSTRATEN 

 

In het kader van onze samenwerking verwerken wij de door u overgemaakte persoonsgegevens. Door ondertekening van onze 

overeenkomst geeft u uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens 

verstaat men o.a.: naam, voornaam, financiële en commerciële gegevens, rijksregisternummer, foto’s, adres, e-mail adres, IP 

adres, geslacht, geboortedatum, … Kortom, elke informatie die aan u als persoon gelinkt kan worden.  

 

Verwerker van uw persoonsgegevens: BV MATTHEUSSEN BOS EN TUIN, met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten, 

Vooraard 16, Tel: +32(0)498/75.47.51 Verantwoordelijke: Raf Mattheussen, e-mailadres: rafmattheussenbosentuin@gmail.com  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: (a) ter uitvoering van onze overeenkomst (b) voor facturatie (c) 

om onze diensten, technologieën en website te analyseren, beschermen en optimaliseren (d) teneinde in overeenstemming te 

zijn met de wetten en reglementen waaraan wij onderworpen zijn (e) voor administratieve doeleinden (f) voor het toezenden 

van een feedbackvraag (g) in het kader van de contractuele garantieperiode.  

 

De persoonsgegevens die wij van u vergaren, worden opgeslagen in onze kantoren te Hoogstraten. In uitvoering van de 

overeenkomst is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten worden gedeeld met derden (installateurs, leveranciers, …). Wij 

sluiten met deze derden verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende 

wijze zouden beveiligen.  

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van artikel 6.1 van de Algemene Gegevensverordening, namelijk op grond van: (a) 

uw toestemming (b) noodzakelijkheid voor overeenstemming met wettelijke verplichtingen (c) noodzakelijkheid voor de 

uitvoering van onze overeenkomst (d) noodzakelijkheid voor onze legitieme belangen. 

 

U hebt volgende rechten:  

 

1. recht op toegang en inzage 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van 

uw persoonsgegevens maken.  

2. recht op verbetering, verwijdering en beperking  

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te 

verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking 

van uw persoonsgegevens te beperken.  

3. recht van verzet  

U beschikt eveneens over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme 

redenen.  

4. recht van gegevensoverdracht 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en 

machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.  

5. recht van intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in 

te trekken.  

 

U kan deze rechten uitoefenen door een e-mail met uw verzoek te richten aan rafmattheussenbosentuin@gmail.com. 

 

Hoe lang wij uw persoonlijke gegevens bijhouden, verschilt op basis van de context van de verleende diensten en van onze 

wettelijke verplichtingen. De volgende factoren hebben doorgaans een invloed op de bewaarperiode: (a) hoe lang zijn de 

persoonlijke gegevens noodzakelijk om onze diensten te verlenen? (b) zijn de persoonlijke gegevens gevoelig? (c) heeft u 

toestemming gegeven voor ene langere bewaarperiode (d) zijn wij onderworpen aan een wettelijke, contractuele of 

gelijkaardige verplichting om uw persoonsgegevens te bewaren? In ieder geval worden uw gegevens niet langer dan 15 jaar 

bijgehouden.  

 

Indien u meent dat wij uw persoonsgegevens niet correct verwerken kan u een klacht indien bij ons of bij de Belgische 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2.274.48.00, Fax 

+32(0)2.274.48.35, e-mail: commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.  

 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in de Privacyverklaring die op onze website 

http://www.mattheussenbosentuin.be/  wordt gepubliceerd en geüpdatet.  

 

Opdrachtgever:  _______________________________ 

Datum:   _______________________________ 

Handtekening:  
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