
 
 

 

PRIVACY BELEID HERMES ISOLATIESYSTEEMBOUW B.V. 

 

 

Wij van Hermes Isolatiepanelen zijn ons ervan bewust dat wij persoonsgegevens verwerken en zien het dan 
ook als onze taak om hier verantwoordelijk en zorgvuldig mee om te gaan teneinde uw privacy te waarborgen. 
Middels dit document laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u met ons een 
overeenkomst zult of bent aangegaan, waarom we deze persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Zo 
weet u waar u aan toe bent! 

 

Naast de algemene voorwaarden is ook dit privacy beleid van toepassing op alle (toekomstige) 
overeenkomsten. U verklaart dan ook dat u, door het aanvragen van een offerte en/of het aangaan van een 
overeenkomst met ons, bekend te zijn met dit privacy beleid en stemt in dat op deze manier met uw 
persoonsgegevens zal worden omgegaan. 

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt? 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de situaties wanneer wij te maken hebben met een particulier en 
wanneer wij te maken hebben met een onderneming. In het geval wij te maken hebben met een onderneming, 
zullen wij slechts die persoonsgegevens verwerken van uw vertegenwoordiger(s) en/of gemachtigde(n). Het is 
mogelijk dat wij tevens de persoonsgegevens van uw UBO (ultimated benificial owner) raadplegen. Denkt u bij 
persoonsgegevens om NAW-gegevens een e-mailadres en eventueel een (mobiel) telefoonnummer. 

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Het uiteindelijke doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is het tot stand (kunnen) laten komen van 
een overeenkomst en deze overeenkomst zo goed en efficiënt mogelijk te (kunnen) voltooien. In het 
verlengde daarvan is het mogelijk dat persoonsgegevens van uw UBO worden geraadpleegd, om eventuele 
nakoming van de overeenkomst van uw kant zeker te stellen. Wij zullen uw persoonsgegevens nimmer voor 
andere doeleinden gebruiken dan hierboven aangegeven, tenzij wij daartoe op grond van de wet of de 
overeenkomst gerechtigd dan wel verplicht zijn. 

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij zullen persoonsgegevens in ieder geval bewaren voor zover de overeenkomst (nog) niet in zijn geheel is 
nagekomen. Dit is in overeenstemming met het doel van het verwerken van persoonsgegevens. Het is 
mogelijk dat wij persoonsgegevens ook nadat de overeenkomst in zijn geheel is nagekomen. Dit gebeurt dan 
op basis van administratieve verplichtingen, wat kan oplopen tot een periode van 7 jaar. 

 

Hoe wordt met persoonsgegevens omgegaan t.a.v. derden? 

U zult begrijpen dat wij in bepaalde gevallen derde(n) moeten inschakelen om aan uw wensen te voldoen. 
Hiervoor kan het mogelijk zijn dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan deze derde(n). Indien dit het 
geval is, zal deze derde(n) de verstrekte persoonsgegevens slechts aanwenden om haar verplichtingen 
jegens ons, en derhalve indirect jegens u, na te komen. 

 

Wat zijn uw rechten? 

Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, heeft u op grond van de algemene verordening 
gegevensbescherming bepaalde rechten. U heeft de volgende rechten: 

• Recht om uw persoonsgegevens in te zien 

• Recht om uw persoonsgegevens te (laten) wijzigen 

• Recht om uw persoonsgegevens te (laten) verwijderen 

• Recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek aan een derde te verstrekken 

• Recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens. 

 

Hoe kunt u van deze rechten gebruik maken? 

Dit kan vrij eenvoudig. Mail uw verzoek naar info@hermesisolatie.nl. U kunt uw verzoek ook kenbaar maken 
bij ons kantoor aan de Koopvaardijweg 38 te Oosterhout. 


