
 

Privacy Verklaring 
 

AC&P BV respecteert uw privacy. In deze privacy verklaring leest u hoe AC&P BV omgaat met uw 
persoonsgegevens. We behandelen uw persoonlijke informatie op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze. 
De verwerking van uw persoonsgegevens is bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te 
zijn. 
 
Persoonsgegevens 

 
AC&P BV kan uw persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens verleend u aan ons door het gebruik 
van de website, door het invullen van het contactformulier en door het tekenen van een contract. 
Hierop volgend de persoonsgegevens die AC&P BV verwerkt:  

- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Organisatie/functie 

 

Contactformulier 

Om (op uw verzoek) contact met u op te kunnen nemen, verwerkt AC&P BV uw persoonsgegevens. 
De gegevens worden door ons bewaart tot u zelf verzoek een verzoek indient voor het verwijderen 
van de gegevens. Daarnaast staat het AC&P BV vrij om de gegevens op eigen initiatief te verwijderen 
wanneer er meer dan een jaar geen contact heeft plaatsgevonden tussen beiden.  
 
Contracten 

Bij het tekenen van een contract, verleent u ons persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan uw naam, 

uw handtekening en dergelijken. Deze contracten worden minimaal 7 en maximaal 10 jaar na de 

vermelde einddatum vermeld op het contract bewaart. Een contract kan op uw verzoek verwijderd 

worden mits er geen wettelijke verplichting bestaat deze langer te bewaren.  

 
Gegevens delen 

AC&P BV verkoopt uw gegevens niet door aan derden. Uw persoonsgegevens worden door AC&P BV 

niet verstrekt aan derden tenzij:  

- dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u  

- dit nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen 

 
Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt hiervoor 

een verzoek sturen naar info@acenp.nl. AC&P BV zal vervolgens zo snel mogelijk op uw verzoek 

reageren. Indien u niet tevreden/het oneens bent met onze privacy policy heeft u het recht om een 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze waarop AC&P BV met uw 

persoonsgegevens omgaat. 

 
Beveiliging 

AC&P BV neemt alle geschikte technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, 

onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de aan ons 

verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan. Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed 

beveiligd zijn, wanneer er aanwijzingen zijn die duiden op misbruik van gegevens of wanneer u meer 

informatie wilt over de privacy policy of beveiliging van verzamelde persoonsgegevens kunt u contact 

opnemen met info@acenp.nl. 

 

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 24-05-2022. Deze verklaring kan worden gewijzigd als gevolg 

van wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie. Daarom adviseren wij u om deze sectie regelmatig te 

raadplegen wanneer u onze website bezoekt. 

mailto:info@acenp.nl
mailto:info@acenp.nl

