
PRIVACYVERKLARING 

KRUSE GROEP B.V. EN AAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN 

 

De Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen hecht grote waarde aan het zorgvuldig 

omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven wij informatie over de wijze waarop 

de Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen met deze gegevens omgaan. 

 

De persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers 

- Contactgegevens (potentiële) leveranciers van diensten en producten  

- Bezoekers van onze website 

 

De Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen bewaren persoonsgegevens niet langer 

dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld, tenzij we op grond 

van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.  

 

Doel en grondslag 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen  

persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties 

worden de contactgegevens (naam, functie, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk 

emailadres) verzameld: 

 

- Bij een (potentiële) klant gebruiken wij contactgegevens om een offerte toe te kunnen 

sturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst 

dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden te kunnen verrichten, te 

kunnen factureren en efficiënt te kunnen communiceren.  

- Bij een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer zijn contactgegevens belangrijk 

voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om te kunnen 

laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zak of dienst wat ons betreft 

dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling te kunnen 

plaatsen, facturen te kunnen betalen en efficiënt te kunnen communiceren.  

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

 

Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan worden in bepaalde 

gevallen persoonsgegevens gedeeld met derden. Dit komt voor bij de inhuur van onderaannemers, 

ZZP’ers en uitzendkrachten.  



Er worden alleen persoonsgegevens gedeeld als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals 

bijvoorbeeld het registreren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.  

 

Privacy medewerkers 

De Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen heeft privacy hoog in het vaandel staan. 

Alle medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van bedrijfsgegevens. Alleen medewerkers 

die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het 

verwerken daarvan.  

 

Recht te openbaren 

De Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen behoudt zich het recht de gegevens te 

openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te 

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

Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen te beschermen. Daarbij wordt altijd getracht de 

privacy zo veel mogelijk te respecteren.  

 

Beveiliging 

De Kruse Groep B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen neemt de bescherming van 

persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  

 

Vragen 

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw 

recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen via 

onderstaande contactgegevens: 

Bezoekadres: Huyerenseweg 33 

                          7678 SC Geesteren 

Telefoonnummer:  0546-631153 

Emailadres: info@krusegroep.nl 

 

 

 

 

  

 


