
Haco Lichtreklame BV  |  Ravenswade 122  |  3439 LD Nieuwegein  |  tel. 088 4226 088
  www.haco.nl  |  sales@haco.nl  |  KvK 30133259  |  BTW-nr. NL 804830708 B01

Op al onze leveringen en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing, zie www.haco.nl/leveringsvoorwaarden

PRIVACYVERKLARING [ PAGINA 1 ]
Haco Lichtreklame BV, Haco Produktie BV en Haco Terrassen (hierna Haco Groep) respecteren de privacy van 
alle gebruikers van haar site en haar klanten en leveranciers.

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken.
Dit geldt voor de gegevens van zowel onze (potentiële) klanten als voor partijen waar wij zelf diensten en/of 
zaken inkopen.
De persoonlijke informatie die u met ons deelt wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet langer bewaard worden 
dan noodzakelijk.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens van onze relaties met de volgende doeleinden:

Uw (bedrijfs-)gegevens worden (ook) bewaard in verband met onze wettelijke bewaarplicht.

Delen van gegevens met derden.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw opdracht of 
op grond van een wettelijk voorschrift. 
Bij de uitvoering van uw opdracht kan het nodig zijn dat wij uw gegevens verstrekken aan een partij die is 
betrokken bij het produceren, monteren ofafleveren van uw order.
Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en 
inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.
Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere 
bestanden.
Om onze nieuwsbrief te kunnen versturen maken wij gebruik van een nieuwsbrief mailing dienst, daarom 
worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan de aanbieder van deze dienst.

Bent u een (potentiële) klant van ons dan gebruiken wij uw naam, e-mailadres, afleveradres, 
telefoonnummer, KvK-nummer, BTW-nummer en betaalgegevens om u een offerte te kunnen toesturen, 
om met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de opdracht, om zaken te kunnen leveren en/of 
werkzaamheden voor u uit te kunnen voeren, u van het verloop hiervan op de hoogte te houden en om u 
een factuur te kunnen sturen.
Daarnaast bewaren wij eventueel aangeleverde bestanden.
Deze gegevens bewaren wij om u een goede service te kunnen verlenen bij eventuele klachten, het 
plaatsen van een volgende bestelling of het aanvragen van informatie in de toekomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer van ons dan gebruiken wij uw gegevens voor 
het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst.
Daarnaast hebben wij de gegevens nodig om u een offerte-aanvraag of inkoopopdracht te kunnen sturen, 
uw factuur te kunnen betalen en om in de toekomst met u te kunnen communiceren over eventuele 
nieuwe opdrachten en/of bestellingen.
Wij gebruiken uw gegevens tevens om u onze nieuwsbrief per e-mail te sturen.
Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door gebruik te maken van de afmeldlink in 
onze e-mails of een e-mail te sturen naar info@haco.nl
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Cookies
Haco Groep gebruikt alleen technische en functionele cookies.
En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijnnoodzakelijk voor de technische werking van de website en uw 
gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact met ons op.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Om van uw rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
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