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Met betrekking van uw privacy geldt het navolgende beleid 
 
Boymans natuursteen granulaten, gevestigd aan Dorpstraat 96, 6438 JX  Oirsbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van 
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: 

 
Boymans natuursteen granulaten 
Dorpstraat 96 
6438 JX  Oirsbeek 
T +31 (0)46 763 09 75 
E info@boymans.com 
www.boymans.com 

 
Elja Boymans is de Functionaris Gegevensbescherming van Boymans natuursteen granulaten. 
Zij is te bereiken via elja@boymans.com 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 
Boymans natuursteen granulaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 
deze zelf aan ons verstrekt. Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 
Boymans natuursteen granulaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Boymans natuursteen granulaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die 
  wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
Boymans natuursteen granulaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld.  
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar elja@boymans.com. We reageren zo 
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 
Boymans natuursteen granulaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, attenderen wij er op dat zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
Boymans natuursteen granulaten gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
Boymans natuursteen granulaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk 
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze 
klantenservice of via elja@boymans.com 
 


