Privacyverklaring klant/ opdrachtgever
Harteman Holding B.V.
Harteman Weg- en Waterbouw B.V.
Harteman Verhuur B.V.
Harteman Zand- & Grindhandel B.V.
Alle bovenstaande B.V.’s vallen onder de noemer “Harteman”. Harteman, gevestigd aan de
Zuiderhavenweg 46, 4004 JJ te Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens van u als leverancier of onderaannemer zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Website
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer

: https://www.Harteman.com
: Zuiderhavenweg 46, 4004 JJ te Tiel
: Postbus 6346, 4000 HH Tiel
: 0344-613766

Inleiding
Wij hebben te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de
privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de
privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij van u
verwerken, met welk doel wij deze persoonsgegevens verwerken en op basis waarvan wij deze
persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geven wij informatie over de partijen met wie wij uw
persoonsgegevens delen en wordt informatie gegeven over de rechten die u heeft ten aanzien van
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Welke gegevens verzamelt Harteman van u?
Harteman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en
producten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Persoonsgegevens
die wij van u als klant/ opdrachtgever verwerken, zijn:
• Uw bedrijfsnaam
• Naam contactpersoon
• Adres, postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@harteman.com. Dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag verzamelen wij gegevens van u?
Harteman verwerkt uw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten
zakelijke overeenkomst. De wettelijke grondslag is dus, dat de verwerkingen van de
persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u en ons
gesloten overeenkomst na te komen. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens omdat wij
hiertoe wettelijk verplicht zijn, dit is dus direct ook de wettelijke grondslag van deze verwerking.
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Maakt Harteman gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, cookies of klantprofielen?
Harteman neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een
medewerker van Harteman, tussen zit.
Via onze website worden geen klantprofielen aangemaakt. Wel maken wij gebruik van GoogleAnalytics-cookies voor intern gebruik. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google
gesloten. Google heeft het laatste octet van het IP-adres gemarkeerd en “gegevens delen”
uitgezet. Uw gegevens zijn hiermee geanonimiseerd en daarmee niet te herleiden naar u als
persoon. Harteman maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de
Google-Analytics-cookies.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Bij voorkeur bewaren wij van u, als klant geen persoonsgegevens. Hierbij denken wij aan namen of
informatie die te herleiden zijn naar natuurlijke personen. Harteman bewaart uw persoonlijke
gegevens zolang dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en nazorgactiviteiten of
bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld de fiscale wetgeving.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden mogelijk gedeeld met de door ons ingeschakelde onderaannemers,
Kadaster, IT-leverancier, meldpunt Besluit Bodemkwaliteit en belastingdienst.
Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
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. Ook
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.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens.
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@harteman.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Harteman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-enmeldpunt-privacy
Hoe zijn de door ons verzamelde persoonsgegevens van u als klant/ opdrachtgever
beveiligd?
Harteman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0344-613766 of per mail via
info@harteman.com.
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Harteman Holding B.V.
Harteman Weg- en Waterbouw B.V.
Harteman Verhuur B.V.
Harteman Zand- & Grindhandel B.V.
Alle bovenstaande B.V.’s vallen onder de noemer “Harteman”. Harteman, gevestigd aan de
Zuiderhavenweg 46, 4004 JJ te Tiel, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens van u als leverancier of onderaannemer zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens
Website
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer

: https://www.Harteman.com
: Zuiderhavenweg 46, 4004 JJ te Tiel
: Postbus 6346, 4000 HH Tiel
: 0344-613766

Inleiding
Wij hebben te gelden als een zogenaamde ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de
privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de
privacyregelgeving als het gaat om uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring informeren wij u onder meer over welke persoonsgegevens wij van u
verwerken, met welk doel wij deze persoonsgegevens verwerken en op basis waarvan wij deze
persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geven wij informatie over de partijen met wie wij uw
persoonsgegevens delen en wordt informatie gegeven over de rechten die u heeft ten aanzien van
de verwerking van uw persoonsgegevens.
Welke gegevens verzamelt Harteman van u?
Harteman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en
producten, omdat met u een overeenkomst van onderaanneming is gesloten en/of omdat u deze
persoonsgegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Persoonsgegevens die wij van u als leverancier of
onderaannemer verwerken, zijn:
• Uw bedrijfsnaam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail
• Uw bankrekeningnummer
• Nummer KvK (alleen voor bedrijven)
• BTW-nummer (alleen voor bedrijven)
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders
dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat
er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een
minderjarige, neem dan contact met ons op via info@harteman.com. Dan verwijderen wij deze
informatie.
Met welk doel verzamelen wij gegevens van u?
Harteman verwerkt uw gegevens op basis van een zakelijke overeenkomst. U levert bij ons
goederen of diensten. Indien voor de uitvoering van een dienst of de levering van de product er
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noodzaak ontstaat, kunnen wij contact met u opnemen. Als laatste zijn uw gegevens nodig voor de
betaling aan u. De wettelijke grondslag is dus, dat de verwerkingen van de persoonsgegevens
noodzakelijk zijn om onze verplichtingen op basis van de tussen u en ons gesloten overeenkomst
na te komen.
Maakt Harteman gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, cookies of klantprofielen?
Harteman neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een
medewerker van Harteman, tussen zit.
Via onze website worden geen klantprofielen aangemaakt. Wel maken wij gebruik van GoogleAnalytics-cookies voor intern gebruik. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google
gesloten. Google heeft het laatste octet van het IP-adres gemarkeerd en “gegevens delen”
uitgezet. Uw gegevens zijn hiermee geanonimiseerd en daarmee niet te herleiden naar u als
persoon. Harteman maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de
Google-Analytics-cookies.
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de opdrachtgever.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Bij voorkeur bewaren wij van u, als leverancier of onderaannemer geen persoonsgegevens. Hierbij
denken wij aan namen van natuurlijke personen of informatie die te herleiden zijn naar natuurlijke
personen. Harteman bewaart voor een niet vastgestelde termijn de door u opgegeven gegevens
onder de naam van uw bedrijf. Betreffen uw gegevens wel persoonlijke gegevens, worden de
gegevens bewaard zolang dit noodzakelijke is voor de uitvoering van de overeenkomst of
bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de fiscale wetgeving.
Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?
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 Harteman. Als laatste 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@harteman.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek
tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee
te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
Harteman wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-enmeldpunt-privacy
Hoe zijn de door ons verzamelde persoonsgegevens van u als leverancier/ onderaannemer
beveiligd?
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Harteman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0344-613766 of per mail via
info@harteman.com.
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