Privacy Statement
All Clean verwerkt gegevens van opdrachtgevers, onderaannemers en medewerkers waarmee
een overeenkomst is gesloten.
Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken.
Persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres, zijn gegevens over een
geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon.
Deze persoonsgegevens worden door All Clean met de grootst mogelijke zorgvuldigheid
verwerkt waarbij eisen, die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht
worden genomen.
In dit privacy statement wordt kort uiteen gezet voor welke doeleinden persoonsgegevens
verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.
Doeleinden van verwerking
De verwerking van (persoons) gegeven geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten,
t.b.v. het uitvoeren van overeenkomsten, om contact op te nemen, de identificatieplicht en
overige wettelijke verplichtingen.
Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden die volgens de wet bepaalde gegevens
mogen opvragen, denk aan de Belastingdienst, incassobureaus of toezichthouders; als zij
onderzoek doen naar bedrijfsprocessen of naar bepaalde groepen/personen en overige
activiteiten.
Met de bedrijven waarmee All Clean mee samenwerkt is een verwerkersovereenkomst
opgesteld, denk aan cloudprovider, Arbo of accountant.
Indien men contact opneemt middels het contactformulier op de website, kan All Clean
de contactgegevens van betrokkenen verwerken.

Cookies
Bij bezoek van de website van All Clean wordt er een aantal bezoekgegevens, cookies,
bijgehouden. Cookies zijn kleine bestanden die op een computer, telefoon of tablet worden
geplaatst door de aanbieder van een website, waarmee informatie wordt verzameld over het
bezoek aan de website. All Clean maakt gebruik van cookies om de site constant te kunnen
verbeteren of voor statistische gegevens. Deze cookies bevatten informatie die niet herleid
kunnen worden tot een individu. Door het niet accepteren van de cookies door middel van de
melding tijdens het eerste bezoek of via de meeste browsers, worden er geen cookies
opgeslagen.

Bewaren van gegevens
All Clean bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van de
verwerking te bereiken.
Bij beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens uiterlijk zeven jaar bewaard
of langer als de wet dit eist.

Veiligheid van persoonsgegevens
All Clean besteedt veel aandacht aan de beveiliging van onze systemen en persoonsgegevens
en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Denk aan antivirus, encryptie, gebruikersnamen en authenticatie via mobiele telefoon om
daadwerkelijk toegang te verkrijgen.
Rechten van betrokkenen
Betrokkenen kunnen gebruik maken van recht van inzage en recht op correctie.
Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken in behandeling
genomen en beantwoord, verzoeken kunnen gericht worden tot info@allclean.nl
De betrokkenen hebben het recht om hun gegevens te verbeteren, aan te vullen, af te
schermen of te verwijderen als de vastgelegde gegevens onjuistheden bevatten, voor het doel
van de verwerking onvolledig of niet ter zaken dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een
wettelijke voorschrift.
Dit is het privacy statement van All Clean Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.
Dit privacy statement kan gewijzigd worden.
Deze versie is gemaakt op 15 mei 2018.

