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Privacy Beleid Bogaard Keukens en Badkamers 
 

In samenwerking met Bogaard Keukens en Badkamers is met behulp van de regelhulp van de 
Autoriteit Persoonsgegevens een inventarisatie gemaakt om vast te stellen aan welke 
aspecten het privacy beleid moet voldoen m.b.t. de AVG-wetgeving. 

Dit is de nieuwe Europese privacywet waar iedere bedrijf zich vanaf 25 mei 2018 aan moet 
houden. 

Op basis van deze gegevens is het privacy beleid inhoud gegeven en de privacyverklaring 
opgesteld. Door te voldoen aan deze verantwoordingsplicht (accountability) levert Bogaard 
Keukens en Badkamers een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van 
mensen op privacy. 

 

Voor wie is de AVG-Regelhulp bedoeld? 
 

Deze Regelhulp is bedoeld voor verwerkingsverantwoordelijken. Oftewel: voor iedere 
organisatie, groot of klein, die persoonsgegevens verwerkt en daarvoor zelf het doel en de 
middelen bepaalt. Dus onder meer voor bedrijven, overheidsinstanties, stichtingen en kleine 
zelfstandigen.  

 

Type persoonsgegevens 
 

Binnen de AVG-regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen 3 typen persoonsgegevens 
die een organisatie zou kunnen verwerken: 

1- Gewone persoonsgegevens 

2- Bijzondere persoonsgegevens 

3- Strafrechtelijke persoonsgegevens 

De verwerking van bijzondere- en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden. Tenzij 
beroep kan worden gedaan op een specifieke wettelijke uitzondering én op 1 van de 6 
grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens van toepassing is. 

 ‘Gewone’ persoonsgegevens mogen verwerkt worden wanneer de organisatie de 
gegevensverwerking op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kan baseren.  

 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-bijzondere-persoonsgegevens-verwerken-6341
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-strafrechtelijke-persoonsgegevens-verwerken-6342
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#hoe-weet-u-of-u-persoonsgegevens-mag-verwerken-6310
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Inventarisatie Bogaard Keukens en Badkamers  
 

Uit de inventarisatie is gebleken dat Bogaard Keukens en Badkamers voldoet aan de 
grondslagen eis om persoonsgegevens te verwerken en heeft daarmee het recht om de 
“gewone persoonsgegevens” te verwerken. 

Bogaard Keukens en Badkamer kan zich beroepen op drie van deze grondslagen voor het 
verwerken van ‘gewone’ persoonsgegevens: 

 

De 6 Grondslagen 
 

1- 

Toestemming.  

Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers 

2- 

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst  

Bijvoorbeeld: u heeft de adresgegevens van klanten nodig om de bestelde producten bij hen 
thuis te bezorgen/te factureren. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met 
uw klanten na te kunnen komen.  

Onderbouwing: 

Deze bedrijf/persoonsgegevens zijn echt noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst 
om de diensten te kunnen leveren en factureren. Betreft NAW-gegevens van opdrachtgevers 
en werknemers. 

Actiepunt: 

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Bogaard Keukens en 
Badkamers een informatieplicht. Dat betekent dat Bogaard Keukens en Badkamer verplicht 
is om nieuwe en bestaande klanten duidelijk te informeren over wat Bogaard Keukens en 
Badkamersmet hun persoonsgegevens doet. In de praktijk is een online privacyverklaring de 
meest handige manier om hieraan te voldoen.  

Zie bijlage 1: Privacyverklaring Bogaard Keukens en Badkamers  

3- 

Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting  

Bijvoorbeeld: u heeft een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens aan hen te 
verstrekken.  
Of: u verstrekt gegevens voor de uitvoering van de belastingwet 
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4- 

Noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen  

Toelichting: Deze grondslag is alleen van toepassing als het een zaak is van leven of dood en 
u niet van tevoren om toestemming kunt vragen. Bijvoorbeeld het geven van toegang tot 
een medisch dossier bij een spoedgeval. Of wanneer een kind is vermist en u over 
locatiegegevens beschikt. 

5- 

Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van 
openbaar gezag. 

Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers.  

 

6- 

Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen  

Niet van toepassing voor Bogaard Keukens en Badkamers. 
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Functionaris voor gegevensbescherming 
 

Vanaf 25 mei 2018 kunnen organisaties verplicht zijn een functionaris voor de 
gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht 
houdt op de toepassing en naleving van de AVG.  

Op grond van artikel 37 van de AVG is een FG in drie situaties verplicht: 

1- Overheden en publieke organisaties 

2- Observatie 

Van toepassing voor organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen 
volgen.  

3- Bijzondere persoonsgegevens 

Betreft organisaties die op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken en dit een 
kernactiviteit is. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over iemands 
gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden. 

Onderbouwing: 

De omvang, juridische identiteit en bedrijfsactiviteiten vallen voor Bogaard Keukens en 
Badkamers buiten de drie criteria van de AVG waarbij het aanstellen van een Functionaris 
Gegevensbescherming verplicht wordt gesteld.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/functionaris-voor-de-gegevensbescherming-fg#wat-valt-onder-de-039kernactiviteiten039-van-een-organisatie-5816
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming#wat-ziet-de-avg-als-een-grootschalige-verwerking-van-persoonsgegevens-6019
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Data protection impact assessment (DPIA) 
 

Organisaties kunnen verplicht zijn een data protection impact assessment (DPIA) uit te 
voeren. Dat is een instrument om vooraf de privacy risico’s van een gegevensverwerking in 
kaart te brengen om vervolgens maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen. 

In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term data protection impact assessment 
(DPIA) gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. 

Organisaties hoeven niet voor elke gegevensverwerking een DPIA uit te voeren. Een DPIA is 
alleen verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacy risico oplevert 
voor de betrokkenen (persoonsgegevens van mensen van wie de organisatie gegevens 
verwerkt). Dat is in ieder geval zoals een organisatie: 

• Systematisch en uitvoerig persoonlijke aspecten evalueert, waaronder profiling; 

• Op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerkt; 

• Op grote schaal en systematisch mensen volgt in een publiek toegankelijk gebied 
(bijvoorbeeld met cameratoezicht). 

Onderbouwing 

De omvang, juridische identiteit en bedrijfsactiviteiten van Bogaard Keukens en 
Badkamers vallen buiten de criteria van de AVG-wet waarbij het uitvoeren van een DPIA 
verplicht wordt gesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/algemene-verordening-gegevensbescherming#wat-ziet-de-avg-als-een-grootschalige-verwerking-van-persoonsgegevens-6019
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Privacy bij Design & Default en bewaren van persoonsgegevens 
 

Privacy by design houdt in dat Bogaard Keukens en Badkamers bij het leveren van producten 
en diensten ervoor zorgt dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Maar bijvoorbeeld 
ook dat Bogaard Keukens en Badkamers niet meer gegevens verzamelt dan noodzakelijk 
voor het doel van de verwerking en dat de gegevens niet langer bewaard worden dan nodig. 

Privacy by default houdt in dat Bogaard Keukens en Badkamers technische en 
organisatorische maatregelen moet nemen om ervoor te zorgen dat, als standaard, alléén 
persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat 
Bogaard Keukens en Badkamers wil bereiken. 

 

 

Onderbouwing: 

Bogaard Keukens en Badkamers verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is 
voor het bereiken van het doel van de organisatie en bewaart deze persoonsgegevens niet 
langer dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden en leveren van de services en 
ondersteuning en voor het uitvoeren van opdrachten. Of voor andere essentiële 
doeleinden zoals het nakomen van wettelijke verplichtingen en beslechten van mogelijke 
geschillen en het naleven van overeenkomsten. Afhankelijk van de gegevenssoorten 
kunnen de feitelijke bewaarperiodes variëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacycheck/privacy-design
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Register van verwerkingsactiviteiten 
 

Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die 
Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om 
vraagt, moet Bogaard Keukens en Badkamers het register direct kunnen laten zien. 

Bogaard Keukens en Badkamers is de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en de wet schrijft 
voor dat deze verantwoordelijken de volgende informatie in het register moeten 
opnemen: 

 

- Naam en contactgegevens verantwoordelijke: 
 

Bogaard Keukens en Badkamers  

Operetteweg 6-12 

1323 VA Almere 

Tel. 036-531 4302 

E-mail: info@bogaard-keukens.nl 

www.bogaard-keukens.nl 

KVK: 32145109 

 

- Verwerking persoonsgegevens 
 

Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt Bogaard Keukens en Badkamers gebruik 
van diensten van derden. Denk daarbij aan de accountant voor o.a. de salarisadministratie 
van de medewerkers zoals ook het Pensioenfonds.  De zogenaamde bewerkers. Met de 
bewerker(s) hebben heeft Bogaard Keukens en Badkamers een bewerkersovereenkomst.  

De uitwisseling die plaatsvindt tussen werkgever het pensioenfonds is een uitwisseling 
tussen twee verwerkingsverantwoordelijken. Het is daarom niet nodig om een 
verwerkersovereenkomst af te sluiten met een Pensioenfonds. 

Er is geen apart verwerkingsregister opgesteld met daarin opgenomen de 
verwerkingsdoeleinden, rechtmatige grondslag en categorieën van betrokkenen en 
persoonsgegevens omdat genoeg duidelijk is welke persoonsgegevens dit betreft en wie 
de verwerkers verantwoordelijkheid heeft. 

 

 

 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/verantwoordingsplicht#ben-ik-verplicht-om-een-register-van-verwerkingsactiviteiten-op-te-stellen-6101
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Met welk doel worden persoonsgegeven verzameld? 
 

Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt persoonsgegevens op kleine schaal voor de 
volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen 
voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe 
verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte 

- de categorieën van personen van wie de gegevens worden verwerkt zijn klanten en 
leveranciers en medewerkers; 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
 

Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt de volgende, zelf verstrekte persoonsgegevens, 
doordat gebruik wordt gemaakt van onze diensten:  

- Contact- en accountgegevens en (zelf verstrekte)achternaam, adresgegevens, inclusief 
postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres(sen). 

- Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte adressering 
door ons en benadering in verband met de te leveren dienst of product. 

- Data en tijdstippen van afspraken, die zijn gemaakt met ons bedrijf of medewerkers. 

- Betalings- en factuurgegevens – in het geval er een overeenkomst met ons is aangegaan 
zoals voor de financiële afhandeling de bankgegevens, inschrijfnummer bij de Kamer van 
Koophandel en btw-nummers. 

Bewaartermijn 
 

Bogaard Keukens en Badkamers bewaart deze zelf verstrekte persoonsgegevens niet langer 
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld 
met in acht neming van de wettelijke bepalingen; 

- Als persoonsgegevens worden verstrekt op verzoek van overheidsinstanties kan de 
bewaartermijn variëren 

- Als de persoonsgegevens worden gedeeld met een land of internationale organisatie 
buiten de EU dan moet dit aangeven worden in het register maar dit is niet van toepassing 
voor Bogaard Keukens en Badkamers. 
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Verantwoordingsplicht en Beschermingsbeleid 
 

Onder de AVG geldt de verantwoordingsplicht. Dat betekent dat Bogaard Keukens en 
Badkamers onder meer moet kunnen aantonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen 
om de persoonsgegevens die worden verwerkt te beveiligen.  

Bogaard Keukens en Badkamers neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en 
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. 

Hiertoe zijn de volgende maatregelen getroffen: 

 

Organisatorische beveiligingsmaatregelen 
1- De directeur is aangewezen als verantwoordelijke voor de informatiebeveiliging, 

2- Periodiek worden de beveiligingsmaatregelen getest en geëvalueerd door een extern ICT-
adviesbureau.  

3- Alleen de directeur heeft toegang tot de persoonsgegevens, 

 

Technische beveiligingsmaatregelen 
1- Bestanden zijn alleen toegankelijk door de directeur, 

2- De systemen zijn beveiligd door firewalls en logins  en voor technisch beheer wordt als 
daar aanleiding toe is gebruik gemaakt van een extern ICT-adviesbureau,  

3- De website(s) maken gebruik van beveiligde verbindingen geverifieerd door Let’s Encrypt, 

4- Back-ups zijn in het systeem geïmplementeerd, 

5- Er worden via de website geen gegevens verzameld. 
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Websites 
 

De volgende handelsnamen met bijbehorende websites vallen onder de activiteiten van 
Bogaard Keukens en Badkamers: 

www.decoshoppen.nl 

www.bogaard-zwembaden.nl 

www.bogaard-wellness.nl 

www.bogaard-keukens.nl 

www.bogaard-badkamers.nl 

 

Bogaard Keukens en Badkamers, 4 juli 2018 

Directie: 

R. Bogaard 

D.J. Bogaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.decoshoppen.nl/
http://www.bogaard-zwembaden.nl/
http://www.bogaard-wellness.nl/
http://www.bogaard-keukens.nl/
http://www.bogaard-badkamers.nl/
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Bijlage: 1 

Privacyverklaring Bogaard Keukens en Badkamers  
 

Deze privacyverklaring van Bogaard Keukens en Badkamers is opgesteld in overeenstemming 
met de wettelijke bepalingen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die in heel EU geldt per 25 mei 2018.  

Bogaard Keukens en Badkamers hecht veel belang aan uw privacy. Middels deze 
Privacyverklaring geven wij aan dat wij zeer vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens van 
ons relatienetwerk omgaan. Persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt in 
overeenstemming met de genoemde wettelijke bepalingen. 

In de Privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoons- en 
bedrijfsgegevens door of vanwege Bogaard Keukens en Badkamers en heeft uitsluitend 
betrekking op het gebruik van persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten, leveranciers 
en bezoekers van de website. 

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens? 
Bogaard Keukens en Badkamers kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen: 

-Direct van u: 

Bijvoorbeeld door een overeenkomst met Bogaard Keukens en Badkamers aan te gaan, als u 
per e-mail, via het contactformulier op onze website, telefonisch of schriftelijk contact 
opneemt met ons. 

Bogaard Keukens en Badkamers maakt op haar websites gebruik van functionele cookies 
maar géén gebruik van analytische en/of tracking cookies. Functionele cookies zijn bedoeld 
om de website goed te laten werken. Hierbij worden geen persoonsgegevens verwerkt of 
opgeslagen. 

Doel en verwerking van gegevens 
Bogaard Keukens en Badkamers gebruikt de verkregen persoonsgegevens in eerste instantie 
om de overeenkomsten die zijn gesloten, zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. De 
verkregen persoons- en bedrijfsgegevens worden ook gebruikt voor de interne administratie 
van Bogaard Keukens en Badkamers. Denk hierbij aan het afhandelen van uw betaling, 
verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit 
nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, U te informeren over wijzigingen van 
onze diensten en producten en Bogaard Keukens en Badkamers verwerkt ook 
persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. 

Voor het gebruik van de door ons verzamelde gegevens geldt dat we alleen de gegevens 
gebruiken die de bezoeker zelf actief achtergelaten heeft en dat we e-mailadressen niet aan 
derden ter beschikking stellen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor de 
bezoeker ze heeft achtergelaten. 
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Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Bogaard Keukens en Badkamers verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor 
het bereiken van het doel van de organisatie en bewaart deze persoonsgegevens niet langer 
dan strikt noodzakelijk voor het aanbieden en leveren van de services en ondersteuning en 
voor het uitvoeren van opdrachten. Of voor andere essentiële doeleinden zoals het 
nakomen van wettelijke verplichtingen en beslechten van mogelijke geschillen en het 
naleven van overeenkomsten. Afhankelijk van de gegevenssoorten kunnen de feitelijke 
bewaarperiodes variëren. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? 
Bogaard Keukens en Badkamers kan de volgende persoons- en bedrijfsgegevens verwerken: 

• Contact- en accountgegevens – zoals de door u verstrekte voor- en achternaam, 
adresgegevens, inclusief postcode, vast- en/of mobiel telefoonnummer, e-
mailadres(sen). 

• Functienamen van personen binnen organisaties ten behoeve van een correcte 
adressering door ons en benadering in verband met de te leveren dienst of product. 

• Data en tijdstippen van afspraken, die zijn gemaakt met ons bedrijf of medewerkers. 

• Betalings- en factuurgegevens – in het geval u een overeenkomst met ons bent 
aangegaan – zoals voor de financiële afhandeling uw bankgegevens, inschrijfnummer 
bij de Kamer van Koophandel en btw-nummers. 

Hierbij kunt u denken aan: 

• Het onderhouden van de relatie met (potentiële) klanten, het relatienetwerk, 
leveranciers, externe ZZP’ers waarmee wordt samengewerkt of voor het verbeteren 
van de diensten en producten van Bogaard Keukens en Badkamers 

• Het afhandelen van klachten en complimenten. 

• Het toepassen en uitvoeren van alle wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de 
Wet Algemene verordening gegevensbescherming. 

Met wie delen wij u persoons- en bedrijfsgegevens? 
Bogaard Keukens en Badkamers kan uw persoons- en bedrijfsgegevens delen met de eigen 
medewerkers ten behoeve van de doeleinden voor de organisatie die voortvloeien uit de 
een aangegane overeenkomst. Bogaard Keukens en Badkamers kan verplicht worden uw 
persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken wegens een wettelijke verplichting en/of naar 
aanleiding van dringende verzoeken daartoe van de autoriteiten. 

Bewerkersovereenkomsten 
Voor de bewerking van persoonsgegevens maakt Bogaard Keukens en Badkamers gebruik 
van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker(s) hebben wij een 
bewerkersovereenkomst. 
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Hoe worden uw persoons- en bedrijfsgegevens beveiligd?   
Bogaard Keukens en Badkamers heeft passende technische en organisatorische maatregelen 
genomen om alle data te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 
verwerking. Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld met inachtneming van fysieke, 
organisatorische en elektronische maatregelen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U kunt bij Bogaard Keukens en Badkamers een verzoek indienen om uw persoonsgegevens 
in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken 
tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Bogaard Keukens en Badkamers uw 
persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder 
moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen 
met Bogaard Keukens en Badkamers op info@bogaard-keukens.nl. We reageren zo snel 
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Als u meent dat Bogaard Keukens en 
Badkamers handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, 
kunt u 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/tip-
ons. 


