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Wet AVG 

Vanaf 25 mei 2018 wordt op de nieuwe privacy wet AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming) strenger gecontroleerd. Uiteraard willen wij graag aan deze regels 
voldoen. Code Groen Communicatie BV neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie 
over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze verklaring geven wij aan welke 
gegevens we verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze verklaring 
lezen wat jouw rechten m.b.t. onze verwerking van jouw persoonsgegevens zijn. We raden je 
aan dit document aandachtig door te nemen. Met vragen kun je altijd contact opnemen via 
info@codegroencommunicatie.nl.   

 

PRIVACYVERKLARING 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wie is Code Groen? 
Code Groen Communicatie BV is een Besloten Vennootschap gevestigd aan de Druivenstraat 
47 in Breda (4816KB). Code Groen Communicatie BV staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder het nummer 84572728 en is te bereiken via 
www.codegroencommunicatie.nl | info@codegroencommunicatie.nl | 076 – 20 45 880. Code 
Groen Communicatie BV is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de 
verwerkingsverantwoordelijke. 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?  
Code Groen Communicatie BV heeft gegevens over jou in het bezit, omdat jij de gegevens aan 
ons hebt verstrekt. 

Waar gebruiken we jouw gegevens voor? 
We gebruiken jouw persoonsgegevens omdat je een klant bent (geweest) en we dat graag zo 
willen houden. Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Code Groen 
Communicatie BV persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke 
gegevens Code Groen Communicatie BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische 
grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Code Groen 
Communicatie BV worden bewaard. 

• Je koopt bij ons een product of dienst  
Doeleinde: het verlenen van onze diensten  
Gegevens: NAW-gegevens organisatie, NAW-gegevens contactpersoon, e-mailadres 
contactpersoon, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens 
de dienst gegenereerd worden 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 

• We sturen je een factuur 
Doeleinde: facturatie  
Gegevens: NAW-gegevens organisatie, factuuradres, e-mailadres, BTW- nummer, 
telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 

• We hopen dat je klant wordt of blijft 
Doeleinde: CRM  
Gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, interessegebieden 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Betrokken belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 
Doeleinde: direct marketing  
Gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag 
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst 
Betrokken belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
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Doeleinde: nieuwsbrief  
Gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag 
Grondslag: gerechtvaardigd belang  
Betrokken belang: commercieel belang 
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
 

Delen we jouw persoonsgegevens? 
Nee, wij delen jouw persoonsgegevens in principe met niemand. Wel kan het zijn dat Code 
Groen Communicatie BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, 
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Of dat wij, in uitvoering van een 
eventuele overeenkomst met jou, je gegevens moeten delen met partijen die onderdelen, 
materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.  

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld? 
Code Groen Communicatie BV werkt met een digitaal CRM systeem dat beveiligd wordt met 
een wachtwoord.  

Wat zijn jouw rechten? 

• inzage: als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Code Groen Communicatie BV over 
je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen 

• veranderingen aanbrengen: als je veranderingen wilt aanbrengen in de 
persoonsgegevens (die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek bij Code 
C) kun je een verzoek doen om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.  
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Code Groen Communicatie BV te 
verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken 

• bezwaar maken: als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd 
belang van Code Groen Communicatie BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht 
om bezwaar te maken tegen de verwerking 

• verkrijgen: je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Code Groen Communicatie 
BV te verkrijgen of te laten overdagen aan een andere partij 

Wil je aanspraak maken op een van je rechten? Neem contact op via 
info@codegroencommunicatie.nl.  

Kan deze toestemmingsverklaring worden gewijzigd? 
Ja, we adviseren je daarom regelmatig de toestemmingsverklaring na te lezen op eventuele 
wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 
Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring en de wijze waarop Code Groen 
Communicatie BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar 
info@codegroencommunicatie.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Code 
Groen Communicatie BV jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar 
bovengenoemd adres. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde 
nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 

 


