
PRIVACYVERKLARING 

Zeelandtrac B.V.  

U leest op dit moment de privacyverklaring van Zeelandtrac B.V. Er zijn situaties waarin gegevens 

door Zeelandtrac B.V. verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt 

en hoe u wensen rondom de gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet 

prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Zeelandtrac B.V., neem dan gerust contact 

met ons op! Zeelandtrac B.V. | Cruijckelcreke 10 | 4491 PS | Wissenkerke | info@zeelandtrac.nl | 

0113 – 373 970  

Doel gegevensverwerking 

Er wordt voor een aantal doelen persoonlijke gegevens verzameld door Zeelandtrac B.V. Deze 

worden hieronder toegelicht.  

1. Contact opnemen: Uw gegevens zullen verzameld worden wanneer u contact opneemt met ons 

via de e-mail of telefoon, zodat wij weer contact met u kunnen opnemen om uw vraag/verzoek 

verder af te handelen.  

2. Crediteuren / debiteuren: Om facturen te kunnen betalen en om facturen te kunnen versturen. 

Deze gegevens slaan wij op in ons boekhoudprogramma (op dit moment Powerall) en mailgegevens 

in Outlook.  

Al deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor doeleinden van/voor Zeelandtrac B.V. 

Ontvangers  

De gegevens die Zeelandtrac B.V. ontvangt en verwerkt worden beheerd automatisch opgeslagen in  

Outlook. Of in Powerall (boekhoudprogramma).  

Opslagperiode  

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Zeelandtrac B.V., maar nooit langer dan nodig 

is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens 

langer moeten bewaren.  

1. Contact opnemen: Op het moment dat u contact opneemt met Zeelandtrac B.V. via mail, dan 

worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en emailadres 

opgeslagen op de mailserver. De mails worden bewaard zolang dat wettelijk noodzakelijk is.   

2. Crediteuren / debiteuren: Dit zijn de gegevens die in ons boekhoudprogramma Powerall staan en 

voor zover vereist worden gedeeld met onze boekhouder/accountant Rijkse Accountants & 

Adviseurs. Deze gegevens zullen bewaard worden zolang dat wettelijk (fiscaal) noodzakelijk is. Uw 

persoonsgegevens die wij digitaal hebben opgeslagen zullen wij verder op uw verzoek direct 

verwijderen uit ons systeem, tenzij er nog een wettelijke bewaarplicht geldt, bijvoorbeeld vanuit de 

fiscus, of een andere reden is waarom wij uw gegevens niet kunnen verwijderen. Wij zullen u dat dan 

altijd mededelen. 

 

 



Beveiliging  

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. De gegevens worden alleen 

beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Zeelandtrac 

B.V. of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk voor gemachtigde 

personen, via bovenstaande software, en zijn beveiligd met o.a. een deugdelijk wachtwoord en voor 

het overige is voorzien in passende organisatorische en technische (beveiliging)smaatregelen..  

Uw rechten  

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 

aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 

wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te 

wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken 

tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of 

overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich 

schriftelijk wenden tot: Zeelandtrac B.V. Ook met vragen of voor meer informatie over het 

verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen per 

mail (info@zeelandtrac.nl).  

Grondslagen en overige informatie 

Zeelandtrac B.V. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een 

commercieel belang, of op grond van een overeenkomst. Denk hierbij aan het aanbieden van 

diensten of producten van Zeelandtrac B.V. via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden 

aan derden. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en zoveel mogelijk in 

Nederland. Uw gegevens worden niet gebruikt voor automatische besluitvorming (zoals profiling). 

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het 

aanbieden van de diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 

Zeelandtrac B.V. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft 

gedeeld met Zeelandtrac B.V. met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal 

eerst uw toestemming worden gevraagd. Zeelandtrac B.V. behoudt zich het recht voor de gegevens 

te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Zeelandtrac B.V. dit gerechtvaardigd 

acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 

Zeelandtrac B.V. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te 

respecteren.  

Wij plaatsen deze privacyverklaring ook op onze website. Op de pagina contact kunt u altijd de 

actuele versie nalezen. 

Heeft u toch nog vragen? Neem dan gerust contact op via de onderstaande contactgegevens. 

Zeelandtrac B.V. | Cruijckelcreke 10 | 4491 PS | Wissenkerke | info@zeelandtrac.nl 

mailto:info@zeelandtrac.nl

