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1. Protocol eigenaren 
Dit protocol heeft betrekking op ‘van Hulst ongediertebestrijding’. Deze zijn statutair 
gevestigd op Groenendaalseweg 39, 73&1 EX te Loenen (gld).  
 
De directrice E.R. van Hulst is opdrachtgever van dit protocol.   

 

2. Doel van de gegevensverzameling 
Van Hulst ongediertebestrijding heeft als doel de bestrijding ,preventie en beheersing van 
plaagdieren, middels inspectie ,bestrijding ,wering en habitat management.  
 
Het doel van de gegevens die deze drie entiteiten verzamelen is gericht op de effectieve 
exploitatie van het in bezit zijnde contracten en contacten . goed en eventuele verwerving 
van nieuw  goed binnen de daarvoor bestemde wettelijke kaders. 
 

3. Wijze van gegevensverzameling 
Verzamelen van gegevens vindt niet plaats via een website maar via mondelinge dan wel 
schriftelijke communicatie tussen 1 of meer vertegenwoordigers van, Van Hulst 
ongediertebestrijding, met als doel het opmaken van een contractuele overeenkomst.  
 

4. Gegevens typen 
Voor het behalen van het bovenstaande bedrijfsdoel worden 2 type gegevens gebruikt, 
namelijk bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens of een mix van beide. In het geval van 
persoonlijke gegevens heeft dit betrekking op: 
 Naam; 
 Adres; 
 Woonplaats; 
 Functie; 
 Telefoonnummer; 
 Email adres. 
 Bankrekeningnummer 

Voor de in dienst zijnde personen worden de volgende gegevens gebruikt: 
 Naam, 
 Adres, 
 Leeftijd 
 Woonplaats, 
 Functie 
 Telefoonnummer, 
 Email 
 Bankrekeningnummer 

Bijzondere persoonsgegevens worden niet verzameld of gebruikt, tevens wordt er geen 
gebruik gemaakt van persoon-gerelateerd foto dan wel filmmateriaal.  

 



 

  

5. Gebruikers persoonsgegevens 
Persoonsgegevens kunnen intern en extern worden gebruikt. 

Intern gebruik: De persoonsgegevens kunnen worden ingezien door de directrice, 
administrateur en in dienst zijnde adviseurs . 

Extern gebruik: kan alleen met schriftelijke toestemming. 

6. Duur van gegevensverzameling  

 Gerelateerde persoonsgegeven worden bewaard voor de duur van de betreffende 
contractovereenkomst en xxx jaar daarna (wettelijke bewaarplicht). 
 
 
Arbeidsrechtelijke Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de betreffende 
arbeidsovereenkomsten en 2 jaar daarna en 5 jaar voor het kopie ID bewijs. 
 

7. Data protection impact assessment 
“Van Hulst ongediertebestrijding” beoordeeld  niet systematisch en uitgebreid aspecten van 
potentiele klanten. Verder volgt zij niet stelselmatig mensen of worden er 
geautomatiseerde beslissingen genomen. Daarom is een DPIA niet van toepassing. 
 
8. Privacy beleid 
Het privacy beleid van bovengenoemd bedrijf “van Hulst ongediertebestrijding” heeft 
betrekking op dataminimalisatie, databeveiliging, datalekken en rechten van betrokkenen. 
 

8.1. Data minimalisatie 
De bovengenoemde “van Hulstongediertebestrijding” doet via de volgende 2 manieren aan 
data minimalisatie: 
 Alleen persoonlijke data relevant voor de uitvoering van de exploitatie doelstellingen 

van “van Hulst ongediertebestrijding” worden verzameld. 
 Persoonlijke gegevens worden bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht.  
 

8.2. Beveiligingsbeleid 
De bovengenoemde ”van Hulst ongediertebestrijding”  beveiligen persoonsgegevens op de 
volgende 2 manieren. 
 Documenten met daarop persoon gerelateerde gegeven worden op kantoor bewaard: 
In hard copy vorm, in daarvoor bestemde kasten die kunnen worden afgesloten. 
In soft copy vorm, op 2 beveiligde desktop computers en 1 laptop computer. Software 
updates vinden regelmatig plaats. De computers staan in afgesloten ruimten. Email 
communicatie vindt plaats via een beveiligde email provider. 
 

8.3 Data lekken 
Een data lek wordt gedefinieerd als:  
 middels diefstal of verlies kwijtraken van privacy gevoelige data; 
 op een onrechtmatige wijze verwerken van persoonlijke data, zonder medeweten van 

de betrokkene; 
 Persoonlijke gegevens worden ingezien door daarvoor niet geautoriseerde personen; 



 

  

 Het langer bewaren dan nodig van persoonlijke data, tenzij daar toestemming voor is 
gegeven;  

 
In het geval van data lekken ondernemen de bovenstaande “van Hulst 
ongediertebestrijding” de volgende stappen: 
 Identificeren van het data lek; 
 Gevaar mitigeren (blokkeren account of toegang tot papieren files); 
 Inschakelen professionele hulp indien nodig en inwinnen van zowel mogelijk informatie 

m.b.t. oorzaken van het data lek ; 
 In het geval van software gerelateerd data lek melden bij Autoriteit persoonsgegevens; 
 Melden van data lek bij de betrokkenen; 
 Nemen van maatregelen om de kans op herhaling in de toekomst te verkleinen/ te 

voorkomen 
 De administrateur is verantwoordelijke voor uitvoering bovenstaande beleid. 
 

8.4 Beleid omtrent betrokkene 
 

8.4.1 Recht op informatie 
De betrokkene zal tijdens in aanloop van contractuele overeenkomst op de hoogte te worden 
gesteld van onder andere het feit dat de verwerking van zijn persoonsgegevens zal vinden. 
 

8.4.2 Recht op inzage 
De betrokkene zal worden medegedeeld welke persoonlijke gegevens nodig zijn voor de 
contractuele overeenkomst en dat die voor het doel van de contractuele overeenkomst 
worden gebruikt. Een kopie van het contract zal daarbij worden verstrekt. Daarbij zal ook 
worden vermeld wat de verwerkingsdoeleinden zijn en aan wie de persoonsgegevens zijn of 
zullen worden verstrekt. 
 

8.4.3 Recht op rectificatie ofwel correctie 
De betrokkene heeft recht op rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens dan 
wel het recht een aanvullende verklaring te verstrekken wanneer de verwerking van het 
contractuele overeenkomst plaatsvindt op basis van onvolledige gegevens. 
 

8.4.4 Recht gegevensoverdraagbaarheid ofwel data portabiliteit 
De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die u van hem heeft in een 
gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te verkrijgen. Daarnaast biedt dit 
recht de betrokkene de mogelijkheid om op een eenvoudige manier zijn persoonsgegevens 
van per email naar hem of haar op te sturen.  
 

9. Register data lek verwerking 
De  bovengenoemde “van Hulst ongediertebestrijding” hoeft geen register data lek 
verwerking op te zetten vanwege de beperkt aantal werknemers, persoonsgegevens enkel op 
incidentele basis worden verwerkt.   
 

10. Grondslag dataverwerking 
De grondslagen voor persoonlijke dataverwerking zijn: 



 

  

 Toestemming van de betrokkene; 

 Uitvoering van werkzaamheden 

 Uitvoering van een werk overkomst; 

 Wettelijke verplichting (e.g. Wet op de Loonbelasting een kopie van het identiteitsbewijs 

van een werknemer). 

 

11. Evaluatie toestemming persoonlijke data registratie 
De  bovengenoemde “van Hulst ongediertebestrijding” zal expliciet toestemming vragen aan 

contactpersonen en werknemers voor het gebruik van persoonlijke data. Daarbij zal 

betrokkenen worden geïnformeerd dat toestemming voor dataopslag ook door hen direct 

weer kan worden ingetrokken. Toestemming voor dataopslag zal zorgvuldig worden 

opgeslagen in de vorm van een hard copy en een soft copy.  

 

12. Wijze van informeren m.b.t. persoonlijke data registratie 
Vanwege de informatieplicht zullen de bovengenoemde “van Hulst ongediertebestrijding” de 

betrokkene helder informeren over de wijze waarop de betreffende persoonsgegevens 

worden verwerkt en voor  welk(e) doel(en). De informatie (privacy verklaring) die op basis 

van de AVG verplichting wordt verstrekt wordt in Appendix 1 vermeld.  Zover relevant zal aan 

de webpagina van “Van Hulst ongediertebestrijding” een aangepaste privacy verklaring 

worden toegevoegd.  

 

 

 

 
 

 

 

  

  



 

  

APPENDIX 1: ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING  
 

1. Het doel en rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens hebben betrekking 

op de tijdelijke werkzaamheden en contractbasis waarvoor  de betrokkene toestemming 

heeft gegeven voor data verwerking.  

2. De van de betrokkene verkregen persoonsgegevens zullen niet aan derde worden 

doorgegeven.  

3. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens geldt voor de duur van de 

betreffende overeenkomst en de wettelijke bewaartermijn. 

4. De betrokkene heeft m.b.t tot de verwerkte persoonsgegevens recht op inzage, wissen 

en rectificatie van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan; Echter 

5. De betrokkene is in het geval van een overeenkomst verplicht persoonsgegevens te 

verstrekken die noodzakelijk zijn voor de rechtsgeldige totstandkoming van de 

overeenkomst.  

6. De betrokkenen kan ten alle tijden toestemming voor het verwerken van deze 

persoonlijke gegevens intrekken. Echter, dit kan tot gevolg hebben dat een 

overeenkomst niet tot stand komt of gestopt moet worden.  

7. De betrokkene heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl 

8. Dhr. E.R van Hulst  is verantwoordelijk verwerker voor het bovenstaande protocol. Zijn 

contact gegevens zijn:  

 Dhr. E.R. van Hulst 

 Groenendaalseweg 39 

 7371 EX Loenen(gld)  

 Tel 06-27033564/055-3014712 

 Email: info@vanhulst-ongediertebestrijding.nl ,  

 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
mailto:info@vanhulst-ongediertebestrijding.nl


 

  

Appendix 2  

 

Binnen “van Hulst ongediertebestrijding” wordt gewerkt met persoonsgegevens van de 

tijdelijke werkzaamheden en contracten. Derhalve worden persoonsgegevens gebruikt voor 

het administratieve beheer . 

 

Uitgangspunten 

“van Hulst ongediertebestrijding” gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en 

respecteert de privacy . Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op 

behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

 

“van Hulst ongediertebestrijding” heeft van u de volgende persoonsgegevens gekregen voor 

de administratie zoals: 

 

1. Uw Voor- en achternaam 

2. Adres, huisnummer, postcode en woonplaats 

3. KvK Nummer 

4. Bankrekeningnummer 

5. Copy identificatiebewijs 

6. Mobiele Telefoonnummer en/of E-mailadres 

 

De bovenstaande gegevens worden alleen beheerd door de administratie van “van Hulst 

ongediertebestrijding” . Iedere Klant heeft het recht op inzage en correctie van de eigen 

gegevens. De bovenstaande gegevens worden verwijderd bij beëindiging na opzegging van 

de overeenkomst, met in achtneming van de wettelijke bewaartermijn. 

 

U tekent onderaan deze verklaring dat wij deze persoonsgegevens hebben opgeslagen in onze 

administratie, en kennis heeft genomen van deze verklaring. 

 

Gezien en akkoord.        

 

        Datum: 

 

        Plaats: 

 

        Naam: 

 

 Handtekening:  

  
 


