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Privacy verklaring klanten/leveranciers  
 
Mechanisatie Haarlemmermeer B.V., IJweg 975, 2131 LV  Hoofddorp, Nederland, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
 
Contactgegevens 
Mechanisatie Haarlemmermeer B.V.  (voortaan MH-BV) 
IJweg 975 
2131 LV  Hoofddorp  
Nederland 
T +31 (0) ) 23 – 2062200 
E Alice@mechanisatiehaarlemmermeer.nl  
W http://www.mechanisatiehaarlemmermeer.nl  
 
Alice van Loon heeft de rol Functionaris Gegevensbescherming en is te bereiken via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
MH-BV verwerkt uw persoonsgegevens voor het aanbieden van offertes en de eventuele 
totstandkoming van een overeenkomst en de uitvoering daarvan.  
 
Wanneer u een (potentiële) klant van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegeven om u een 
passende offerte te verstrekken. Wanneer u de offerte accepteert gebruiken wij uw 
persoonsgegevens om uw bestelling te kunnen leveren en te factureren. 
 
Wanneer u een (potentiële) leverancier van ons bent gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te 
kunnen benaderen voor informatie en afstemming, een passende offerte op te vragen en bij 
totstandkoming van een overeenkomst u te kunnen betalen. 
 
Op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 
Voor het aanbieden, verkopen en leveren van onze diensten is de verwerking van 
persoonsgegevens noodzakelijk in verband met het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst. 
Voor het vastleggen en factureren van de verkopen in de financiële administratie is de verwerking 
van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. 
Voor het opvragen van informatie over een product of dienst, voor het plaatsen van opdrachten of 
orders, voor vragen over de levering en het betalen voor het geleverde product of dienst is de 
verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
MH-BV hanteert hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. 
 
Ten behoeve van service en onderhoud worden machine gegevens inclusief de NAW-gegevens van 
de klant langer dan  7 jaar bewaard. 
 
Indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, 
verwijderen wij uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact.  
 
Direct Marketing 
MH-BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
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Delen van persoonsgegevens met derden 
MH-BV deelt geen persoonsgegevens met derden behalve op uitdrukkelijk verzoek van de 
betreffende persoon of het uitvoeren van een overeenkomst, een gerechtvaardigd belang of op 
basis van wettelijke verplichtingen. 
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw 
persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan 
ons of rechtstreeks aan u toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. 
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens  conform de 
uitgangspunten van de AVG worden verwerkt. MH-BV blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
MH-BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 
wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken 
tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of 
overdracht van die gegevens aan een ander. 
 
U kunt uw recht uitoefenen door contact op te nemen met Alice van Loon, zie hieronder de 
contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan vragen wij u 
persoonlijk langs te komen. Neemt u een geldig identiteitsbewijs mee zodat wij kunnen controleren 
of u gerechtigd bent om de gevraagde gegevens in te zien. We reageren zo snel mogelijk, maar 
binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
MH-BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. 
 
Vragen of klachten 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op met Alice van Loon +31 (0) 23 – 2062200 of via  
Alice@mechanisatiehaarlemmermeer.nl 
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