
 

 

 

Privacyverklaring Weltevreden BV 

 

1. Principes in onze privacyverklaring 

 

Binnen onze privacyverklaring houden we, naast de wettelijke vereisten van de privacyverklaring, de 

volgende principes aan. 

 

Behalve de principes en wettelijke vereisten gaan wij als volgt om met gegevens die we verwerken: 

 

 

2. Soorten (persoons)gegevens 
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Beschermen Persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn. 

Gebruiken Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze 

privacyverklaring omschreven doeleinden. 

Bewaren Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze 

privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Delen Persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de 

uitvoering van de overeenkomst of de wettelijke taak. 

Rechtmatigheid We verwerken, bewaren en delen enkel gegevens, waarvoor dat rechtmatig 

is toegestaan en/of door middel van geïnformeerde specifieke 

toestemming. 

Transparantie Alle gegevens vanuit onze primaire taak zijn inzichtelijk en waar dit aan 

persoonsgegevens raakt beschreven in de privacyverklaring. 

Doelbinding Aan het verwerken, bewaren en delen van persoonsgegevens wordt een 

expliciet doel gekoppeld. 

Juistheid De verwerkte, opgeslagen of gedeelde persoonsgegevens dienen juist te 

zijn, hiertoe bieden we inzage in en de mogelijkheid tot wijziging of 

verwijderen van gegevens. 

Verkleining van 

risico 

We zullen jaarlijks deze verklaring, de opgeslagen gegevens en mogelijke 

manieren hoe inbreuk kan worden gemaakt tegen het licht houden. Bij 

nieuwe gegevens of verwerkers zal het overzicht zo spoedig mogelijk 

worden bijgewerkt. 

Naam Naam, voornaam en achternaam. Dient om de klant persoonlijk aan te 

kunnen spreken 

Adresgegevens Straat, postcode, postbus (indien van toepassing, woonplaats. Voor 

verzending van gegevens. 

Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam, KVK-gegevens, BTW-nummer, adresgegevens, activiteiten, 

contactpersoon. Om contact op te kunnen nemen en te weten met wie we 

spreken. 

E-mailadressen E-mailadressen, zowel bedrijfs- als persoonlijk e-mailadres. Om via e-mail 

contact op te kunnen nemen. 
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3. Verwerkers 

 

Google 

Google verwerkt voor Weltevreden, met het product Google Analytics, bezoekersstatistieken van onze 

site(s). Deze statistieken zijn geanonimiseerd voordat Weltevreden hier toegang toe heeft en worden 14 

maanden bewaard. De verbinding met Google Analytics is altijd beveiligd. 

 

Microsoft 

Microsoft verwerkt voor Weltevreden, met het product Microsoft Exchange, e-mailberichten. In deze e-

mail worden diverse persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen. Deze e-mail wordt voor onbepaalde tijd 

opgeslagen. De verbinding met Microsoft Exchange is altijd beveiligd.  

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Office 365 van Microsoft. Zowel de toepassingen binnen dit pakket 

als OneDrive worden voor opslag en verwerking van gegevens gebruikt. Deze gegevens gerelateerd aan 

de (inhoudelijke) projecten worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. De verbinding met OneDrive en 

andere toepassingen binnen Office 365 is altijd beveiligd.  

 

Telefoonnummer Telefoonnummer of nummers, zowel vast als mobiel. Om telefonisch 

contact op te kunnen nemen. 

Klant-/debiteur-

/crediteurnummer 

Een door ons toegewezen persoonlijk nummer, kan (in)direct verwijzen 

naar een persoonsgegeven. Voor het bijhouden van onze administratie en 

makkelijker te koppelen aan opdrachten. 

Projectnummer Een door ons toegewezen persoonlijk nummer, kan (in)direct verwijzen 

naar een persoonsgegeven. Voor het bijhouden van onze administratie en 

makkelijker te koppelen aan opdrachten. 

Bankgegevens Bankrekeningnummer en houder. Om betalingen te kunnen uitvoeren 

alsmede te ontvangen. 

Betaalgegevens (Historische) data van bedragen en bankgegevens. Om onze administratie 

bij te kunnen houden 

IP-adressen Bezoekers van onze site worden via de logs bij verwerker Vimexx 

vastgelegd. Dit dient ter opsporing van frauduleus handelen. 

Werkgerelateerde 

gegevens 

Gegevens zoals CVs of motivatiebrieven bij sollicitaties 

Burgerservicenummer 

(BSN) 

Van medewerkers. Wettelijke vereiste om dit ten behoeve van de 

loonadministratie te hebben.  

Loonbelastingnummer Van medewerkers.  Wettelijke vereiste om dit ten behoeve van de 

loonadministratie te hebben. 

Cookies Bezoekers van onze site worden door verwerker Google gevolgd. De 

daaruitvolgende data is voor ons geanonimiseerd. 

Foto’s Op de foto’s die we gebruiken kunnen persoonsidentificerende data staan. 

Kaartmateriaal Op het kaartmateriaal dat we verwerken kan persoonsidentificerende data 

staan. 

Kadastrale gegevens Op de kadastrale gegevens die we verwerken kan persoonsidentificerende 

data staan. 

Omgevingsloket Voor de behandeling van vergunningsaanvragen moeten wij 

persoonsidentificerende data overdragen aan deze 

verwerkingsverantwoordelijke. 
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Vimexx 

Vimexx verwerkt voor Weltevreden, met het product websitehosting, internetverkeer naar onze website. 

In de logs worden IP-adressen van bezoekers verwerkt en opgeslagen voor beveiligingsdoeleinden en de 

werking van de website. Deze logs worden 30 dagen opgeslagen. De verbinding met Vimexx is altijd 

beveiligd. 

 

ABN Amro 

ABN Amro verwerkt voor Weltevreden, met het product Zakelijke betaalrekening, het betalingsverkeer. 

NAW-gegevens en bankrekeningnummers worden verwerkt en opgeslagen. Het betalingsverkeer wordt 

14 maanden opgeslagen. De verbinding met ABN Amro is altijd beveiligd.  

 

Scala Telecom 

Scala Telecom verwerkt voor Weltevreden, met het product VOIP/SIP, het telefoonverkeer naar het vaste 

telefoonnummer. Xelion is de subverwerker. Telefoonnummers, gespreksinhoud en metadata worden 

opgeslagen. Deze gegevens worden 12 maanden opgeslagen. De verbinding met Scala Telecom en Xelion 

is altijd beveiligd. 

 

Schaapherder Advies 

Schaapherder Advies verwerkt voor Weltevreden, met het product Administratie, de administratie. De 

subverwerkers van Schaapherder Advies is Mijn.Loondossier.nl. Diverse (bijzondere) persoonsgegevens 

worden hierbij verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden 7 jaar opgeslagen, conform de vereisten 

van de Belastingdienst. De verbinding met Schaapherder Advies is altijd beveiligd. 

 

SnelStart 

SnelStart verwerkt voor Weltevreden, met het product Administratie, de administratie. Diverse 

(bijzondere) persoonsgegevens worden hierbij verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden minimaal 

7 jaar opgeslagen, conform de vereisten binnen de wettelijke administratieplicht van de Belastingdienst. 

De verbinding met SnelStart is altijd beveiligd. 

 

In alle bovenstaande gevallen is Weltevreden B.V. de verwerkingsverantwoordelijke.  

 

Er worden ook persoonsidentificerende gegevens binnen het primair proces gedeeld met externe 

partijen; openbare organen als gemeenten, provincies, waterschappen, veiligheidsregio’s, Inspectie 

Leefomgeving & Transport. Dit is het geval voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Hierbij 

worden gemeentelijke modules of het OmgevingsloketOnline gebruikt.  

 

In deze gevallen is de publieke instantie waar de gegevens worden verwerkt de 

verwerkingsverantwoordelijke.  

 

 

4. Contactgegevens 

 

We zijn daarnaast ook aanwezig op onze LinkedIn-pagina. 

Naam Weltevreden B.V. 

Adres  P.C. Staalweg 110 B 

PC+Plaats 3721 TJ Bilthoven 

  

Telefoon 030 2003 211 

E-mailadres info@weltevredenbv.nl 

Website www.weltevredenbv.nl 

https://www.linkedin.com/company/weltevredenbv/
mailto:info@weltevredenbv.nl
http://www.weltevredenbv.nl/
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5. Recht tot inzage in, wijziging of verwijderen van gegevens 

 

U heeft de volgende rechten binnen Wet gegevensbescherming en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming: 

 

• Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?; 

• Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door Weltevreden; 

• Recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is; 

• Recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens; 

• Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens. 

 

Een verzoek tot inzage in, wijziging of verwijderen van gegevens kan gericht worden aan 

privacy@weltevredenbv.nl. 


