
 

 

Inleiding; 

Privacyverklaring M.E.S. Liften B.V. 

MES Liften hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. 

MES Liften heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Met dit privacy statement geeft MES Liften 

inzicht hoe zij in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy statement is 

van toepassing op ieder gebruik van alle diensten die worden aangeboden door MES Liften. 

Daar waar in dit privacy statement een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt 

tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld. MES Liften acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van 

groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder 

andere dat: 

 Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij 

via deze privacyverklaring; 

 Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor legitieme doeleinden; 

 Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in 

gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

 Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat 

ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

 Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te 

corrigeren of te verwijderen. 

MES Liften is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij 

uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze 

zorgvuldig te lezen. 

Gebruik van persoonsgegevens 

Bij het gebruiken van onze services verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen 

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 

door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave 

duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

 

 

 

 



Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

Klant en leverancier en inhuur personeel: 

 NAW-gegevens 

 Telefoonnummer 

 Factuuradres 

 Emailadres 

 Geslacht 

Voor inhuur personeel verder: 

 Btw-nummer 

 KvK nummer 

 Functie 

 Bankgegevens  

 Geboortedatum 

 BSN nummer 

 ID nummer 

Verstrekking aan derden 

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.  

Cookies 

Wij maken geen gebruik van cookies. 

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot 

persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

 Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin 

persoonsgegevens opslagen zijn 

 Wij maken op onze website geen gebruik van informatiestromen tussen u en onze website. 

Er worden geen persoonsgegevens ingevoerd op onze website.  

 

Bewaartermijnen 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de 

samenwerking met u te continueren en of services aan u te verlenen. De gegevens worden 

vervolgens gewist, tenzij er een contractuele of wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals 

de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

 



Publicatie 

Op de website wordt mogelijk gebruik gemaakt van namen van leveranciers waarmee samengewerkt 

is, gekoppeld aan een project waarbij de naam van de klant wordt genoemd.    

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met 

onze service zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen 

alvorens van deze websites gebruik te maken. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het 

verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen 

op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) 

uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U 

kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook 

kunt u een verzoek indienen om een gegevensoverzicht op te vragen voor gegevens die wij met uw 

toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door 

ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te 

identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of 

te laten verwijderen. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te 

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt 

hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-05-2018. 

Frank Boonstra 

  

Directeur M.E.S. Liften B.V. 


