
 
 

 

Privacy Policy 
 
 
Invedra Vloertechniek BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy 
policy willen wij heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. 
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. 
Invedra Vloertechniek BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat: 

- Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de aangevraagde offerte, bevestiging en facturen met het 
doel waarvoor deze zijn bestemt. 

- Uw gegevens worden zowel digitaal en als analoog geordend. 
- Onze computers zijn beveiligd met wachtwoord. 
- Wij maken back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische 

incidenten 
- Het archief is afgesloten met een slot. 
- Facturen zijn online zichtbaar voor onze boekhouder (deze heeft een geheimhouding plicht) en is 

alleen toegankelijk met gebruikersnaam en wachtwoord. De toegestuurde bank/giro afschriften zitten 
in een afgesloten kast met slotcode. 

- Er zullen geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan derden partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt. 

- Alle personen die namens Invedra Vloertechniek BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. En zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
de persoonsgegevens. 
 

Verwerking van Persoonsgegevens: 
Persoonsgegevens worden door Invedra Vloertechniek BV verwerkt ten behoeve van de volgende 
doelstelling(en): 

- Communicatie over de offerte / opdracht en inspectie. 
- Behandelen en plannen van de opdracht. 
- Administratie doeleinde. 

 
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

- Overeengekomen opdracht. 
 
Voor de bovenstaande doelstelling kan Invedra Vloertechniek BV de volgende gegevens van u vragen: 

- Naam, achternaam. 
- Adres en uitvoeradres. 
- Telefoonnummers / contactpersoon. 
- Email. 
- Oppervlakte woning / bouwtekeningen woning / ondergrond en vloerkeuze. 

 
Uw persoonsgegevens worden door Invedra Vloertechniek BV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode van 7 jaar, naar het verstrijken van deze periode zal uw dossier automatisch 
worden vernietigd. 
 
 
Met vriendelijke groet,       
INVEDRA VLOERTECHNIEK BV 
 


