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Het doel van dit Privacy beleid is om U, in overeenstemming met de toepasselijke 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (waarmee de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming - AVG – wordt aangeduid en de toepasselijke lokale 

wetgeving inzake gegevensbescherming die de AVG aanvult) te informeren over de 

voorwaarden voor de verwerking van uw persoonsgegevens door DutchTreeWork 

Boomverzorging & Bosbouw, Laan van de Bork 342, 7823 RH Emmen, Nederland, 

geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

61734217 (hierna te noemen, "DutchTreeWork", "Wij" of "Ons"). 

 

ARTIKEL 1 – WIE ZIJN DE ONTVANGERS? 
De persoonsgegevens die Wij verwerken, zullen gedeeld worden door 

DutchTreeWork op basis van de essentiële behoeften aan een beperkt aantal 

ontvangers, afhankelijk van het doel van de verwerking, zoals volgt: 

 Categorieën van ontvangers Doel van het doorgeven 

1 Het verkoopnetwerk van 
DutchTreeWork 

De herkenning van de klant te 
vergemakkelijken wanneer deze interactie 
voert met DutchTreeWork. 

2 Externe dienstverleners en/of 
bedrijven die tot dezelfde groep 
behoren als DutchTreeWork, 
betrokken zijn bij DutchTreeWork, 
bij het leveren van de diensten 
waarnaar U verzoekt of die 
verzocht worden door 
DutchTreeWork voor de 
hierboven genoemde doeleinden. 

Voor het uitvoeren van 
marketingcampagnes, 
klanttevredenheidsonderzoeken en 
analyses. 

3 Partners van DutchTreeWork. We delen alleen die persoonlijke gegevens 
met externe partijen die nodig zijn om 
onze diensten te kunnen 
verlenen/uitvoeren, of wanneer wij dit 
wettelijk verplicht zijn. Indien verreist 
vragen wij u om uw toestemming. 

 

 

ARTIKEL2 – WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OVERGEDRAGEN BUITEN DE 

EU? 
Neen. 
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ARTIKEL 3 – HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD? 
De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door 

DutchTreeWork, kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand 

van de volgende criteria: 

I. de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als 
nodig voor het doel van de verwerking van persoonsgegevens bewaard, (duur 
van het contract met U, wettelijk vereiste duur, gedurende de commerciële 
relatie met U). 

II. Uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te 
worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de 
verjaringstermijn van toepassing op het gerelateerde doel. 

III. vervolgens worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd. 
 
 
 

ARTIKEL 4 – HOE GEBRUIKEN WE COOKIES OP ONZE DIGITALE MEDIA? 
‘Cookies' zijn kleine bestanden met informatie die naar uw apparaat worden 
verstuurd en op de harde schijf worden opgeslagen, zodat onze websites u zullen 
herkennen wanneer u ze bezoekt. 
 
Wanneer u onze website bezoekt of onze applicaties of andere digitale media 
gebruikt, kunnen Wij, mits wij uw toestemming hebben, cookies, pixeltags en andere 
technologieën gebruiken om de volgende gegevens te verzamelen: 
 

I. IP-adressen, login informatie, browsertype, locatie, tijdzone, 
besturingssysteem en andere technische informatie; 

II. Informatie over uw bezoek, inclusief de websites die u voor en na onze 
website bezoekt en de producten die u hebt bekeken; 

III. Duur van bezoeken van pagina's op onze website en informatie over pagina-
interactie. 

 
Voor meer informatie kunt u ons cookie-beleid raadplegen. 
 
 

  

http://dutchtreework.com/wp-content/uploads/2018/05/cookies-beleid-van-dutchtreework-boomverzorging-en-bosbouw.pdf
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ARTIKEL 5 – WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN? 
In overeenstemming met de toepasselijke Algemene Verordening 
Gegevensbescherming heeft U het recht op informatie en toegang, recht op 
rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht 
op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden 
of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (recht op 
overdraagbaarheid van gegevens), het recht om bezwaar te maken tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden verwerkt voor direct 
marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. 
 
U kan uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking 
gebaseerd is op Uw toestemming. 
 
Al deze rechten zijn van toepassing voor zover toegestaan volgens de toepasselijke 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
U kan al deze rechten uitoefenen door een eenvoudig verzoek te versturen aan: 
 
DutchTreeWork Boomverzorging & Bosbouw 
Laan van de Bork 342 
7823 RH Emmen 
 
of via internet op het volgende adres: https://dutchtreework.com/contact/ 
of via de telefoon op het volgende nummer: + 31 (0) 6-18643370 
 
U kunt ook uw recht uitoefenen om een klacht in te dienen bij de nationale 
toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegeven) door uw claim te sturen naar: 
 
Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
2594 AV Den Haag 
 
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 
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