
 

PRIVACY STATEMENT 

Paul Melis Boomverzorging B.V 
 

Paul Melis Boomverzorging B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van de 

persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we informatie geven over hoe wij omgaan 

met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 

persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 

waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Er wordt door ons verschil gemaakt tussen gegevens van opdrachtgevers en 

personeel/ ZZP-ers. 

Opdrachtgever 

Bij aanvraag voor een offerte vragen wij contactgegevens (naam, adres, 

telefoonnummer en e-mailadres) om contact op te kunnen nemen voor 

offerteaanvraag, opdracht of andere contactvragen. 

Peroneel/ ZZp-ers 

Aan het personeel en ZZP-ers vragen we persoonsgegevens; 

- kopie paspoort/ rijbewijs, 

- NAW gegevens,  

- telefoonnummer, 

- email adres, 

- en de behaalde diploma’s en certificaten.  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 

identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens hebben wij nodig voor op 

de administratie. Dit om te kunnen identificeren of de persoon die werkzaam is 

ook daadwerkelijk de persoon is. Tevens ook voor de salarisadministratie, 

verzekeringen en pensioen.  

De diploma’s en certificaten zijn nodig om te bewijzen dat en personeelslid of 

ZZP-er bevoegd is bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren. De 

persoonsgegevens kunnen overhandig worden aan opdrachtgevers van Paul 

Melis Boomverzorging B.V. hierdoor kunnen wij aantonen welke persoon wel 

certificaat of bewijs heeft.  



 

 

 

 

Bewaren persoonsgegevens 

Persoonsgegevens die verstuurd worden via website en/of e-mail worden 

bewaard in een veilige omgeving, alleen toegankelijk voor medewerkers van Paul 

Melis Boomverzorging B.V.   

Gegevens van het personeel en de ZZP-ers worden bewaard gedurende de 

contractduur en maximaal 1 jaar na uit dienst treden vernietigd.  

Opdrachten worden gedurende 10 jaren bewaard in een veilige omgeving. 

Opdrachten worden door Paul Melis Boomverzorging B.V. ten alle tijden 

bewaard vanuit servicebeleid. We kunnen hierdoor het gevraagde advies snel 

verstrekken. 

Privacyrechten 

Ieder personeelslid, ZZP-er/opdrachtgever heeft recht op inzage in zijn 

persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van 

persoonsgegevens te vragen. 

Privacy officer 

Binnen Paul Melis Boomverzorging B.V. is een officier aangesteld om de 

werkwijze van Paul Melis Boomverzorging B.V. te waarborgen. Heeft u vragen 

neem dan gerust contact op met Silke Franssen, 

info@paulmelisboomverzrging.nl.  
Komen wij er samen met u niet uit komen dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft 

altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 

toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.  

 
Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese AVG in werking treden. Hiermee vervalt de huidige Wbp. 

Wellicht dat dit aanpassingen van ons  privacy statement tot gevolg heeft. Dat laat echter onverlet dat we de 

uitgangspunten zoals hiervoor beschreven onderschrijven. 
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