
 

 

 

Privacy verklaring 

To Do service respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.todoservice.nl 

en draagt zorg voor de persoonlijke informatie die u To do service verschaft en draagt er 

zorg voor dat de informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de 

persoonsgegevens gebeurd op een wijze, die in overeenstemming zijn met de eisen van de 

Wet AVG stelt. 

 Toepasselijkheid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door bezoekers 

verstrekte persoonlijke informatie. En data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik 

van de website www.todoservice.nl of telefonisch/schriftelijk contact met to do 

service. 

 Doeleinden 

To Do Service behandeld persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. To do 

service verzamelt gegevens bij het opnemen van contact via de website en bij het 

uitvoeren van werk op locatie van de klant. De gegevens worden verwerkt ten 

behoeve van het beantwoorden van vragen of  factureren van verschuldigde 

bedragen. 

 Contactformulier website  

Als u het contactformulier op de website invult dan worden de gegevens die u aan To 

do service toestuurt bewaard zolang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-

mail nodig is voor de volledige  beantwoording en afhandeling daarvan. To do service 

verzameld in dat kader uw naam en e-email adres, nu de opgave van deze gegevens 

verplicht is. De door u aangeleverde gegevens worden niet aan derden verstrekt. 

 Facturatie gegevens 

Voor het factureren van openstaande rekeningen worden gegevens die u verstrekt 

aan To do service bewaard. To do Service verzameld in dat kader u Naam, adres, 

telefoonnummer, email adres en indien van toepassing uw bedrijfsgegevens.  Deze 

gegevens worden alleen aangeleverd aan derden ter verwerking van interne 

financiële administratie. To Do Service heeft een persoonlijke overeenkomst met 

deze derde partij waarin staat dat de gegevens behandeld worden op een wijze, die 

in overeenstemming met de eisen van de AVG wet stelt en niet gebruikt mogen 

worden voor andere doeleinden dan benoemd. 

 Beveiliging 

To do service heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen 

te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot 

persoonsgegevens of dat de persoonsgegevens verloren gaan. 
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 Gebruik van Cookies 

To do Service verwijst u hiervoor graag door naar de disclaimer op de website. 

 Uw rechten  (inzage , Correctie en vergetelheid) 
Inzage in u gegevens 
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke 
persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd zijn en voor welke doeleinden die gegevens 
worden gebruikt.  Dit kan u doen door contact op te nemen met To Do Service of te mailen 
naar info@todoservice.nl Daarna kunt u niet alleen uw persoonlijke gegevens inzien maar 
tevens uw gespecifieerde factuur. 
Correctie van uw gegevens 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze niet juist zijn. U 
kunt hiervoor contact met ons opnemen u ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord. 

             Recht op vergetelheid 
U heeft in sommige gevallen recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Uw heeft 
eerder toestemming gegeven aan To Do Service voor het gebruik van uw gegevens. 
Maar indien  u de toestemming in trekt zal To Do service deze gegevens verwijderen. 
 
Contact gegevens 
To Do Service 
Cloosterstraat 87 
4587CB Kloosterzande 
Info@todoservice.nl 
 
 

Deze versie is opgesteld op 14 mei 2018 

 

 

mailto:Info@todoservice.nl

