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Privacyverklaring 
 

Geachte relatie, 

Uw privacy is belangrijk voor HTR security systems bv. We nemen onze verantwoordelijkheid 

voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens dan ook zeer serieus.  We doen er alles aan 

om uw persoonlijke gegevens te beschermen, we zijn transparant over de gegevens die we 

verzamelen en doen dit conform de maatregelen die zijn vastgelegd in de AVG. (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming). Hoe wij dit doen en welke persoonsgegevens wij van u 

verzamelen kunt u hieronder lezen. 

Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en 

overeenkomsten met:                                                                                                                           

HTR security systems bv – Energieweg 50 - 6651 KT – Druten – KVK 58314652. 

De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming is de heer R. Krutwagen. Hij is op 

werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur te bereiken op telefoonnummer 0487-513666 of 

per mail via r.krutwagen@htr-securitysystems.nl. 

Doeleinden van gebruik 

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn is het nodig dat HTR security systems bv in 

bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. HTR security systems bv gebruikt uw 

gegevens voor: 

- Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website; 

- Het verzorgen van offertes; 

- De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 

- Relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt; 

- Product- en dienstontwikkeling. 

- Het bepalen van strategie en beleid; 

- Zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot HTR 

security systems bv, haar relaties en haar medewerkers. 
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Omschrijving van de persoonsgegevens 

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u 

verwerken: 

- NAW-gegevens; 

- Geslacht; 

- E-mailadressen; 

- Telefoonnummer(s); 

- Bankrekeningnummer(s); 

- Noodzakelijk technische informatie van uw beveiligingssysteem om onze 

dienstverlening te kunnen uitvoeren; 

- Beeldmateriaal; 

Bewaartermijnen 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze 

privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Vertrouwelijkheid en verstrekking aan derden 

Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen 

verstrekken wij niet aan derde partijen tenzij u hier vooraf toestemming voor verstrekt als 

dit noodzakelijk is voor uitvoering van een overeenkomst of als wij dit op basis van de wet 

moeten doen. 

Gegevensbeveiliging 

HTR security systems bv maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de 

bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden 

zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de 

noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw 

persoonsgegevens afgeschermd is. 
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Cookies 

Op onze website worden cookies gebruikt om diverse functionaliteiten van onze website 

mogelijk te maken. Dit zijn functionele cookies. Om onze website te beschermen worden 

technische cookies gebruikt. Om het bezoek aan onze website te analyseren worden 

analytische cookies gebruikt en voor het delen van onze website via social media worden 

social media cookies gebruikt. HTR security systems bv maakt geen gebruik van zogenaamde 

tracking cookies. De uitgebreide uitleg over ons cookiebeleid vindt u apart op onze website. 

Links naar websites van derden 

Onze website bevat links naar andere websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing 

op websites van derden omdat wij niet kunnen garanderen dat deze derden op een 

betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan 

om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens u van deze websites gebruik gaat 

maken. 

Uw wettelijke rechten 

U mag HTR security systems bv via de heer R. Krutwagen vragen om inzage in de gegevens 

die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u HTR security systems bv verzoeken deze gegevens te 

wijzigen, te verplaatsen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door telefonisch 

contact met ons op te nemen via 0487-513666 op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur 

of per mail via r.krutwagen@htr-securitysystems.nl.  

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen 

zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze 

policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Autoriteit Persoonsgegevens 

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

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

dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw 

persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


