
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen wij met deze 
verklaring informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Het is nuttig om een aantal 
zaken te benoemen. 

Op het moment dat wij een dienst aan u leveren ontstaat een overeenkomst. Wij noteren uw 
persoons – of bedrijfsgegevens zoals bedrijfsnaam, naam, adres, email etc. in onze administratie. 
Algemene gegevens worden in onze administratie opgeslagen. 

Uiteraard behandelen wij alle persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Met al onze relaties die 
beschikking krijgen over persoonsgegevens maken wij bindende afspraken over strenge 
geheimhouding.  

PRIVACYVERKLARING 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens 

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen 
verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te 
sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij 
zaken en/of diensten inkopen.  

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen 
toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst 
dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te 
kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de 
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of 
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor 
genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.  

Doorgifte aan derden 

Wij maken gebruik van externe serverruimte cq Cloud omgeving voor de opslag van (delen van) 
onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. 
Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij 
uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van 
u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens 
uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of 
wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde 
van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar 
komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor 
de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. 

 



Uw rechten 

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe 
aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het 
wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens 
te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar 
maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw 
persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen 
uitoefenen kunt u zich wenden tot: Lockforce, Kromme Spieringweg 569C, 2141AL VIJFHUIZEN 
info@lockforce.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken 
van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.    

Beveiliging  

Wij doen er alles aan om uw gegevens tegen onbevoegden te beschermen. Hiertoe stellen we 
hoge eisen aan onze software en hardware leveranciers. We werken daartoe alleen in een 
beveiligde en afgeschermde omgeving die constant geanalyseerd wordt en bij datalekkage per 
acuut maatregelen worden genomen en wij op de hoogte worden gebracht. 

Google privacy statement 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” 
(tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe 
gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van 
de website (In ons geval zonder uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google 
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden 
hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar 
van deze website Lockforce.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-
activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google 
verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende 
instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden 
van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming 
voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals 
hiervoor omschreven. 

Opt-out voor Google Analytics 

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plug-in 
voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plug-in 
telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. 

Geheimhouding/verzoek tot wissen gegevens 

In lijn met de privacy rechten zoals deze gelden volgens de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het 
gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun 



gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een 
geldende wettelijke bewaarplicht. 

Contact via onze website 

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het 
contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw 
contactverzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen 
relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website. 

Actueel privacy beleid 

We houden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. 


