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Privacybeleid Keijers Computer Assistance 
(versie 2018) 
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en 
overeenkomsten met Keijers Computer Assistance, Vestigingsadres Horsterweg 17, 6039 GC  
Stramproy, en Bezoekadres Julianastraat 8, 6039AJ, Stramproy 
 
Doeleinden van gebruik 
 
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Keijers Computer Assistance in 
bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Keijers Computer Assistance gebruikt uw 
persoonsgegevens voor: 
de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; product- en 
dienstontwikkeling; het bepalen van strategie en beleid; zo nodig het achterhalen van 
onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Keijers Computer Assistance, haar relaties en 
haar medewerkers. 
 
Omschrijving van Persoonsgegevens 
 
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u 
verwerken: 

- NAW-gegevens  - (Mobiel) Telefoonnummer 
- Bedrijfsgegevens  - Klik- en Surfgedrag 
- KvK-nummer    
- BTW-nummer   
- E-mailadres 

 
Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en 
cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke 
(bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden 
ten behoeve van statistische doeleinden. 
 
Website 
Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens 
door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie 
bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. 
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt 
gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie 
zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde. 
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in 
voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van 
persoonsgegevens. 
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Vertrouwelijkheid en Verstrekking aan derden 
 
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze 
website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing 
doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan 
andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft 
verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit 
op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen. 
 
Gegevensbeveiliging 
 
Keijers Computer Assistance maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de 
bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 
zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. 
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke 
karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet 
niet altijd voor 100% garanderen. 
 
Links naar andere websites 
 
Onze internetpagina's bevatten links naar andere websites. Keijers Computer Assistance is 
niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van 
Keijers Computer Assistance vallen. 
 
Inzage en rechten 
 
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via de e-mail: 
info@keijers.com of te bellen met ons algemene nummer 0495-586850 
 
U heeft de volgende rechten: 
 
•               uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen; 
•               inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
•               het laten corrigeren van fouten; 
•               het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens; 
•               intrekken van toestemming; 
•               bezwaar maken tegen een bepaald gebruik; 
•               overdraagbaarheid van gegevens.  
 

mailto:info@keijers.com
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Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens 
van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 
 
Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. 
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling 
om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte 
bent. 
 
Contactgegevens 
Postadres: 
Keijers Computer Assistance 
Horsterweg 17 
6039 GC, Stramproy 
 
Bezoekadres:  
Julianastraat 8 
6039 AJ, Stramproy 
 
KvK-nummer 12056631 
 
Tel: 0495-586850 
E-mail: info@keijers.com 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te 
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw 
persoonsgegevens.  
 


