
PRIVACYSTATEMENT KB ESTATE-WARE 
Voor verwerkingsverantwoordelijken 
 

BEDRIJFSGEGEVENS 
KB Estate-Ware VoF gevestigd aan Roeventerschans 11, 6031 RR Nederweert, is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring d.d. 22.05.2018.  
Anna Bemelmans is de Functionaris Gegevensbescherming van KB Estate-Ware V.O.F.  Zij is te bereiken via 
anna@estateware.nl of via www.estateware.nl en telefonisch op +31 627023929. Voor vragen over dit 
privacy statement en de verwerkingen die KB Estate-Ware VoF doet, kunt u contact opnemen via 
bovenstaande gegevens.  
 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
KB Estate-Ware V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en op basis van de 
volgende wettelijke grondslag: 
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. 
De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. 
Meer specifiek is het doel: 
- Facturering en het afhandelen van  uw betalingen  
- Verzenden van onze nieuwsbrief  of door u gevraagde informatie 
- contact met U te kunnen opnemen (telefoon, mail, post) ter uitvoering van onze dienstverlening en 
helpdesk te kunnen leveren. 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten en het geven van software updates 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en/of diensten bij u af te leveren 
KB Estate-Ware V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals 
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
KB Estate-Ware V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende gegevens: 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Bedrijfsnaam en evt. uw functie binnen het bedrijf 
- Zakelijke Adresgegevens  
- Zakelijke Telefoonnummers 
- Zakelijk E-mailadres 
- Locatiegegevens 
- Bankrekeningnummer 

 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
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 anna@estateware.nl, dan verwijderen 
wij deze informatie. 
 
TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE.  
Als betrokkene heeft u te allen tijde het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking in te 
trekken. 
 

mailto:anna@estateware.nl
http://www.estateware.nl/


CATEGORIEËN EN BRON(NEN) PERSOONSGEGEVENS 
KB Estate-Ware V.O.F. heeft  uw persoonsgegevens van u verkregen.  Verder hebben wij geen gegevens uit 
openbare bronnen verkregen tenzij u ons naar uw website verwezen heeft.  
 
ONTVANGERS PERSOONSGEGEVENS 
KB Estate-Ware V.O.F. verstrekt uw persoonsgegevens enkel  aan derden indien dit nodig is om te voldoen 
aan onze wettelijke  verplichtingen (Belastingdienst, Administratiekantoor) of indien dit nodig is voor de 
uitvoering van uw opdracht (Voorbeeld:  Registrar Open Provider ter registratie van domein(en)). 
 
BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS 
Uw persoonsgegevens zullen door KB Estate-Ware V.O.F. niet langer worden bewaard dan strikt nodig is 
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Naast wettelijke verplichtingen 
zolang wij een klant-leverancier verhouding hebben, en tenminste tot ieder van ons aan alle verplichtingen 
voortkomende uit deze verhouding voldaan heeft, en tot 6 maanden daarna (zie verwerkersovereenkomst).   
Verder zullen we uw gegevens bewaren zolang nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen  
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN/OF PROFILERING 
KB Estate-Ware gebruikt uw persoonsgegevens NOOIT ten behoeve van het nemen van besluiten 
gebaseerd op de geautomatiseerde verwerking (waaronder profilering) van uw persoonsgegevens. 
KB Estate-Ware V.O.F. gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken. 
 
RECHTEN BETROKKENEN: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u 
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KB Estate-Ware V.O.F. en heeft u het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsge-
gevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, 
te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw 
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw 
persoonsgegevens  per post of mail sturen ( zie de contactgegevens bovenaan dit document).  
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable 
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier 
weken, op uw verzoek.  
 
Als betrokkene heeft u ook het recht KB Estate-Ware te verzoeken de persoonsgegevens die u zelf aan KB 
Estate-Ware verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen, 
zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt 
verstrekken.  Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u doen door dit via e-mail aan te vragen en telefonisch 
te bevestigen, waarna we hiertoe duidelijke afspraken zullen maken. Bij deze verzoeken zullen wij u om 
identificatie vragen. 
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN 
KB Estate-Ware V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact op.  Zie bovenaan dit privacy statement voor de relevante contactgegevens.  
 
KLACHTEN 
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KB Estate-Ware VoF, neem 
dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via bovengenoemde contactgegevens 
ter indiening van uw klacht. Als betrokkene heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de 
toezichthoudende autoriteit.  


