
  

PRIVACY STATEMENT VAN OKER&GOUD  
 
 
Uw privacy is voor OKER&GOUD van groot belang. Wanneer u gebruik maakt van de diensten van 
OKER&GOUD, een vraag stelt, of een aanvraag voor een project doet, vertrouwt u ons uw gegevens 
toe. Wij houden ons dan ook aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en de 
UAVG (Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit betekent dat uw gegevens 
veilig zijn bij ons en dat wij daar vertrouwelijk mee om gaan. Het is onze verantwoordelijkheid om 
duidelijk te maken wat we precies verzamelen en wat we met deze informatie doen. We hebben 
geprobeerd het zo eenvoudig mogelijk te houden, maar moeten daarbij termen zoals cookies, IP-
adressen en browsers gebruiken. Bent u daarmee niet bekend, dan raden wij u aan over die 
belangrijke termen vooraf apart informatie te zoeken en lezen.  
 
 
PERSOONSGEGEVENS 
Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd 
kunt worden. OKER&GOUD verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de 
gegevens zijn verkregen. Afhankelijk van uw vraag of de dienst die u afneemt, kan OKER&GOUD de 
volgende persoonsgegevens verwerken: 
 

- Uw voor en achternaam 
- Uw adresgegevens 
- Uw telefoonnummer 
- Uw e-mailadres 
- Uw bankrekeningnummer of overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden bij 

bijvoorbeeld het aangaan van een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren 
 
 
ONDER DE 16 
Onze website en/of dienst 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 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@okergoud.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 
 
 
WAAROM OKER&GOUD GEGEVENS NODIG HEEFT 
OKER&GOUD verwerkt uw persoonsgegevens om: 

- telefonisch contact met u op te kunnen nemen om uw vraag te beantwoorden 
- u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt 

niet bereikt kunt worden 
- telefonisch of schriftelijke (per e-mail en/of per post) met u contact op te kunnen nemen 

indien dit voor OKER&GOUD nodig is om de door u afgenomen dienst te kunnen uitvoeren 
- een met u gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren 
- op basis van de gegevens die u met ons deelt met uw toestemming u te voorzien van, indien 

relevant, jaarwensen, persberichten en u uit te nodigen voor speciale evenementen 
 
 
HOE LANG OKER&GOUD UW GEGEVENS BEWAART 
De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. 
In gevallen waarin OKER&GOUD een overeenkomst van opdracht met u aangaat, is het in ieder geval 
nodig de gegevens te bewaren om te kunnen voldoen aan de betreffende wet-en regelgeving (bijv. 
boekhouding en wettelijke bewaartermijnen). Indien er na een eerste contact geen verdere 
correspondentie heeft plaatsgevonden worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. 
 
 
  



  

 
 
 
DELEN MET ANDEREN 
OKER&GOUD verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De 
verwerking van derden van die gegevens gebeurt in dat geval uitdrukkelijk op basis van onze 
instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid. Met de betreffende derden sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid 
van uw gegevens te bewaken. In alle andere gevallen verstrekken wij uw gegevens alleen met uw 
uitdrukkelijke toestemming aan derden. 
 
 
BEVEILIGING 
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, 
wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden.  
 
 
WEBSITE 
Onze website maakt gebruik van een SSL-certificaat. Dit is een vereiste volgens de AVG. Wij registreren 
geen statistieken of persoonsgegeven. De gegevens die worden ingevuld voor het maken van een 
afspraak in de online-agenda worden direct doorgestuurd naar ons mailadres info@okergoud.nl en 
zullen niet worden opgeslagen 
 
 
LINKS 
Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 
inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy 
policy van de betreffende website te lezen 
 
 
WIJZIGING VAN PRIVACY STATEMENT 
Wij kunnen deze privacy statement aanpassen. Als wij de privacy statement in belangrijke mate 
veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy 
statement. Wij zullen klanten en relaties die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan per e-
mail op de hoogte brengen bij wijzigingen. 
 
 
UW RECHTEN 
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten: 
u mag ons vragen om inzage in uw gegevens; 
u mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, 
wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in 
een register of op een zwarte lijst; 
u mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan 
een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen; 
u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; 
u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens 
onrechtmatig verwerken; 
u mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u 
de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken. 
Bij andere vragen of opmerkringen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via 
onderstaande gegevens. 
 
 
CONTACT 
OKER&GOUD  
Buiteneinde 30 
3291 AH STRIJEN 
031 78 20 5 70 50 
info@okergoud.nl 
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