
PRIVACY VERKLARING 
 
Opslaghoorn, gevestigd Factorij 11, 1689 AK, ZWAAG, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Contactgegevens:  
Opslaghoorn, Factorij 11, 1689 AK Zwaag.  www.opslaghoorn.nl 0651525749, 
info@opslaghoorn.nl 
 
  
Persoonsgegevens die wij verwerken  
Opslaghoorn 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 / Bedrijfsnaam  
- Adresgegevens  
- Telefoonnummer  
- E-mailadres.  
- KvK nummer (indien van toepassing)  
- BTW-nummer (indien van toepassing)  

 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Opslagruimte-Schagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  

- Het afhandelen van uw betaling  
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren  
- Opslaghoorn verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, 

zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  
Opslaghoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren het wettelijk verplichte 
bewaartermijn. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden  
Opslaghoorn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van 
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting.  
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  
Opslaghoorn gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken  

 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Hiervoor kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen uw verzoek binnen 1 week verwerken.  

 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  
Opslaghoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 
Wij bewaren uitsluitend gegevens die rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt of waarvan 
duidelijk is dat ze aan ons zijn verstrekt.  
	
	
	
	


