
Privacy verklaring Donderwerk – versie 1.2

Donderwerk, gevestigd aan papenhulst 26 te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59152745
en tevens handelend onder de handelsnaam Groepsbouw, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weer -
gegeven in deze privacyverklaring.

Donderwerk hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring wordt aangegeven op 
welke wijze er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens.
Donderwerk doet er alles aan om je privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Donderwerk houdt 
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
Indien je na het doornemen van deze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kan je hiervoor contact opne -
men via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die worden verwerkt  
Donderwerk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Donderwerk en/of omdat je deze gegevens 
zelf aan Donderwerk verstrekt. Het gaat hierbij mogelijk om de volgende gegevens: Handelsnaam / voor- en achternaam / geslacht / 
geboortedatum /geboorteplaats / adresgegevens /telefoonnummer / e-mailadres / IP-adres / adres- en locatiegegevens / skype en so -
cial media accountnamen / bankrekeningnummer / data aangeleverd via e-mail of een app / overige persoonsgegevens die je actief 
verstrekt bijvoorbeeld door een documenten die je afgeeft of gegevens die je verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Doel  
Donderwerk verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden
- Administratieve doeleinde waaronder bijvoorbeeld het afhandelen van jouw betaling 
- Verzenden van eventuele nieuwsbrieven en/of reclamefolders
- Contact met je op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
Donderwerk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 
belastingaangifte. 

Grondslag  
De verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen: 
- Toestemming: Je hebt zelf toestemmingen gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor een van de hierboven ge -
stelde doelen.
- Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst waarbij jij zelf partij 
bent.
- Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Donderwerk rust. 
- Vitaal belang: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een ander natuurlijke persoon te be -
schermen. 
- Publiekrechtelijke taak: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het 
kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Donderwerk is opgedragen. 
- Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Donderwerk of 
van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van jou, die tot bescherming van per -
soonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Geautomatiseerde besluitvorming  
Donderwerk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen heb -
ben voor personen. 
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Termijn bewaren persoonsgegevens  
Donderwerk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden 
verzameld. Donderwerk hanteert, naar eigen inzicht en waar mogelijk vanaf het moment waarop als laatst gegevens door jou zijn 
verstrekt, een bewaartermijn van maximaal 7 jaar om te kunnen voldoen aan (fiscale) wettelijke verplichtingen en om jouw dossier te 
kunnen raadplegen op het moment dat er een vervolgvraag komt. 

Delen van persoonsgegevens met derden  
Donderwerk verkoopt jouw gegevens niet actief aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in 
onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van 
jouw gegevens. 

Donderwerk maakt gebruik van een derdepartij voor:
– Het verzorgen domein en e-mail hosting/registratie 
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van cloudopslag en verwerkingssoftware

Cookies, of vergelijkbare technieken  
Donderwerk maakt zelf geen actief gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen   
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toe -
stemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 
Donderwerk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Donderwerk een verzoek kan indienen om de 
persoonsgegevens die Donderwerk van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te 
sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je 
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@donderwerk.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Donderwerk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet 
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@donderwerk.nl
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