
Privacybeleid Rozal Zonwering  

Rozal Zonwering, gevestigd aan Architronlaan 6B te Hedel, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Rozal Zonwering verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

 

-Voor- en achternaam 

-Adres 

-Telefoonnummer 

-E-mailadres 

 

Gebruik van onze diensten 

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te 

verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens 

worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Rozal Zonwering. Wij zullen deze gegevens niet 

combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.  

 

Communicatie 

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten 

bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie 

relevant zijn. Dit maakt het mogelijk u vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.  

 

Cookies 

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat 

wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.  

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) 

om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie 

gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen 

beveiligde servers van Rozal Zonwering. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de 

website gebruikt, om te rapporteren over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan 

te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.  

 

Cookies uitzetten 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser 

opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt 

verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en “services”, op onze en andere websites, 

niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.  

 

Doeleinden 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden 

beschreven in dit privacy beleid, tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen. 

 

Derden 

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld 

worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 



Bewaarperiode persoonsgegevens 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, maar u geen klant bent bij ons, zullen wij uw gegevens 

uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Bent u wel klant bij ons geworden, dan zullen wij 

uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 7 jaar, na het einde van het boekjaar waarin de 

overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van 7 jaar komt overeen met de periode 

waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van 

deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rozal Zonwering en 

heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt 

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of 

een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, 

verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw 

toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rozal.nl  

 

Gegevensbeveiliging 

Rozal Zonwering 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. Rozal Zonwering maakt dan ook gebruik van een 

SSL-beveiligingscertificaat. Rozal Zonwering maakt met haar website gebruikt van een 

internetbedrijf in Nederland, dit bedrijf heeft de servers goed beveiligd. Uw gegevens worden 

goed beveiligd volgens de geldende veiligheidsnormen.  

 

Veranderingen 

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van onze website en/of onze diensten. 

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website en/of onze diensten, kunnen 

leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze 

privacyverklaring te raadplegen.  

 

Vragen en feedback 

Wij controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit 

privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen. 

 

Rozal Zonwering 

Architronlaan 6B 

5321 JJ Hedel 

073-6893447 

info@rozal.nl  

 


