
BIO-CLEAN B.V. 
 
PRIVACY POLICY 
 
 

Bio-Clean B.V., gevestigd aan de Groen van Prinstererstraat 28 6828 VX Arnhem, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contact details: 
www.bio-clean.nl Groen van Prinstererstraat 28 6828 VX Arnhem +31 (0) 26 8405510 
 
Persoonlijke gegevens die we verwerken 
 
Bio-Clean B.V. verwerkt uw persoonsgegevens door gebruik te maken van onze diensten en / of door 
deze aan ons zelf te verstrekken. Hieronder volgt een overzicht van de persoonlijke gegevens die we 
verwerken: 
- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Andere 
persoonlijke gegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze 
website, in correspondentie en per telefoon - Locatiegegevens - Informatie over uw activiteiten op 
onze website – internetbrowser en apparaat type – bankrekeningnummer 
 
Speciale en / of gevoelige persoonlijke gegevens die we verwerken 
 
Onze website en / of dienst is niet bedoeld om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger 
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorgers. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We moedigen ouders aan om betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen zonder 
toestemming van de ouders worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat we zonder uw 
toestemming persoonlijke informatie over een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact 
met ons op via info@bio-clean.nl en wij zullen deze informatie verwijderen. 
 
Voor welk doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens 
 
Bio-Clean B.V. verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 
- Afhandeling van uw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder - telefoon of 
e-mail indien nodig om onze diensten uit te voeren - Informeer u over wijzigingen in onze diensten 
en producten - om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken -Om goederen en 
diensten aan u te leveren - Bio-Clean B.V. verwerkt ook persoonlijke gegevens als wij hiertoe 
wettelijk verplicht zijn, zoals informatie die we nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
Bio-Clean B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerking van zaken die 
(grote) gevolgen voor mensen kunnen hebben. Dit zijn beslissingen die worden genomen door 
computerprogramma's of systemen, zonder tussenkomst van een persoon (bijvoorbeeld een 
werknemer van Bio-Clean B.V.). 
 
 
 
 
 

http://www.bio-clean.nl/
mailto:info@bio-clean.nl


 
 
Hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan 
 
Bio-Clean B.V. slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk is om de 
doeleinden waarvoor uw gegevens worden verzameld te bereiken. We gebruiken de volgende 
bewaartermijnen voor de volgende persoonlijke gegevens: Informatie op website / winkel> 2 jaar. 
 
Persoonlijke gegevens delen met derden 
 
Bio-Clean B.V. deelt uw persoonlijke gegevens met verschillende derde partijen als dit noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de overeenkomst en om te voldoen aan enige wettelijke verplichting. Met 
bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om 
hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen. Bio-Clean B.V. 
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bovendien verschaft Bio-Clean B.V. b.v. uw 
persoonlijke gegevens aan andere derden. We doen dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. 
 
 


