
1 
 

 

Register van Verwerking van persoonsgegevens  

 

1 Verwerker 

1a Verwerker is “De Plaatjesfabriek” (KvK 71378677), gevestigd aan de  

 Schoterlandseweg 45 c 

 8451 KA Oudeschoot 

 +31 (0)6-57040589 

 https://cees-elzinga.nl 

Verantwoordelijk voor het beheer en verwerking van de persoonsgegevens is Cees Elzinga, 

directeur/eigenaar van De Plaatjesfabriek.  

 

2 Doel van de gegevensverwerking 

Persoonsgegevens worden verzameld en bewaard om transacties of contacten tussen het 

bedrijf en (potentiële) kopers van de producten of diensten van het bedrijf ordentelijk te 

doen verlopen. 

Potentiële kopers zijn personen of instanties die contact opnamen met Cees Elzinga om 

geïnformeerd te worden over producten of diensten van het bedrijf.  

   

3 Aard van de gegevens 

Persoonsgegevens zijn een combinatie van 

• naam 

• (aflever-)adres 

• telefoonnummer 

• e-mail/url 

• factuurgegevens met daarop vermeld de (aankoop)datum, de aard van het gekochte 

of geleverde, het factuurbedrag en BTW, de wijze van betaling en de naam en 

woonplaats van de afnemer 

4 Beheer van de gegevens 

4a Persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen voor zover en voor zolang dat nodig is om 

uitvoering te geven aan een overeenkomst met betrokkenen, betrokkenen te informeren 

over de producten en diensten van De Plaatjesfabriek dan wel te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. 

4b Persoonsgegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden tenzij noodzakelijk 

om uitvoering te kunnen geven aan een overeenkomst met betrokkenen of te voldoen aan 

een wettelijke verplichting. 

4c De Plaatjesfabriek gebruikt in haar digitale communicatie geen cookies, trackers of 

andere middelen om het gedrag van betrokkenen te registreren.  

4d De Plaatjesfabriek doet wat redelijkerwijs mogelijk is om misbruik, verlies, onbevoegde 

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens 

tegen te gaan.  
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4e Betrokkenen kunnen contact opnemen met De Plaatjesfabriek als zij de indruk hebben 

dat hun gegevens niet goed beheerd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik. Klachten over 

het beheer van persoonsgegevens door de Plaatjesfabriek kunnen worden gedeponeerd bij 

de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-

doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap  
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