
Privacybeleid Ton Aarts Holding BV 

 

Bedrijfsgegevens 

 

Ton Aarts Holding BV 

Mattenbies 52  

2957RJ Nieuw Lekkerland 

Telefoon 0184-689820 

Email info@aartstechniek.nl 

Website http://www.aartstechniek.nl 

B.T.W. nummer NL818581529B01 

Ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24423026. 

Algemene handelsnaam : Aarts Techniek & Service 

 

 

Behandeling persoonsgegevens 

 

Van elke klant bewaren wij slechts de door u verstrekte gegevens om zaken met u te kunnen doen: 

Bedrijfsnaam ,Voornaam, Achternaam, Adres en woonplaats, Telefoonnummer, en indien gewenst/verstrekt ook uw 

mobiele telefoonnummer(s), Emailadres(sen), B.T.W. nummer,  

K.V.K. nummer en Websiteadres 

 

Deze gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt. 

 

 

Bewaren persoonsgegevens 

 

Al uw gegevens worden bewaard op onze beveiligde server en onze computers. 

Al onze computers zijn beveiligd met een inlogwachtwoord en Fsecure beveiligingssoftware. 

Tevens worden alle documenten en persoonsgegevens versleuteld bewaard via Veracrypt software. 

 

Android telefoons zijn beveiligd met vingerafdruksoftware. 

In onze gmailaccount zijn uw  gegevens gesynchroniseerd. 

Deze worden gebruikt voor navigate en contactopname met u. 

 

 

Wijzigen of verwijderen persoonsgegevens 

 

Indien u informatie wilt over, of wijzigingen c.q. verwijdering van uw opgeslagen persoonsgegevens kunt u per email 

of telefonisch contact met ons opnemen, onze gegevens hiervoor vind u bovenaan in deze brief. 

 

 

Website 

 

Onze website is slechts informatief opgezet. 

Hierop staat wat voor werkzaamheden wij uit kunnen voeren aan welke apparatuur. 

 

Op onze website is een google analytics sleutel aanwezig waarmee google alle paginabezoeken registreert. 

Hierbij wordt ons door google inzicht gegeven in welke landen en steden de servers staan van de websitebezoekers. 

Registraties worden door ons niet gedaan, deze gegevens worden slechts gebruikt ter verbetering van de website.. 

Er worden door ons geen tracking cookies geïnstalleerd voor reclame of acquisitie doeleinden. 

 

Op onze website staan links naar fabrikanten waarvan wij geregistreerd service partner zijn. 

Indien u deze sites bezoekt valt u onder het cookie en privacy beleid van deze andere websites. 

 

Privacyverklaring 

 

Deze privacyverklaring zal indien nodig worden bijgewerkt, op de website staat steeds de actuele versie. 

mailto:info@aartstechniek.nl
http://www.aartstechniek.nl/

