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Privacyverklaring  

Witkam Totaal Installatie heeft uw privacy hoog in het vaandel staan. We besteden dan ook alle zorg 

en aandacht aan het veilig opslaan en gebruiken van uw gegevens. Wij hebben als financieel 

dienstverlener een wettelijke zorgplicht hebben richting onze klanten. Daarbij is adequate 

informatieverstrekking een voorwaarde voor zorgvuldige dienstverlening en wordt in deze verklaring 

nader toegelicht. 

Persoonsgegevens 

Witkam Totaal Installatie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens 
die wij (eventueel) verwerken: 

• Voor- en achternaam 
• Bedrijfsnaam 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Bankgegevens 

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens  

Wij gebruiken normaal gesproken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens voor onze 
normale bedrijfsvoering. Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, zoals uw 
Burgerservicenummer als dat vereist is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Dit kan 
alleen met uw toestemming en alleen als het noodzakelijk is voor onze dienstverlening. 

Waarom hebben we gegevens nodig? 

Witkam Totaal Installatie verwerkt uw persoonsgegevens met als doel de uitvoering van de 
overeenkomst. Die uitvoering bestaat uit, maar is niet beperkt tot: 

• Het afhandelen van uw betaling 
• Om contact met u op te kunnen nemen voor het uitvoeren van onze dienstverlening 
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
• Om diensten voor u te verrichten 
• De uitvoering of toepassing van wet en regelgeving 

 

Hoe lang we gegevens bewaren 

Witkam Totaal Installatie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij verplicht ons te houden 
aan de wettelijke bewaartermijnen die gelden voor de opslag van financiële gegevens. Denk hierbij 
aan de gegevens die nodig zijn voor de factuur of overeenkomst met Witkam Totaal Installatie. Als de 
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wettelijke bewaartermijn verstreken is, dan wel als de ‘transactie’ niet tot stand is gekomen, worden 
uw gegevens in beginsel verwijderd en/of vernietigd. 

Delen van gegevens 

Witkam Totaal Installatie verstrekt uw gegevens slechts aan derden die noodzakelijk zijn betrokken bij 
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij , indien nodig, een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 

uw gegevens. Witkam Totaal Installatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging 

Witkam Totaal Installatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Indien u toch de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 
info@controlyourfinance.nl 
 


