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Privacyverklaring MexproM 

De privacyverklaring in onderdeel van de “Algemene voorwaarden MexproM” en in lijn de 

richtlijnen gesteld in de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). 

1. Informatie MexproM en bereikbaarheid. 

Mexprom is gevestigd op de Lavendelberg 57, 4708LG te Roosendaal en ingeschreven bij de KvK 

onder nr.: 77906659 

MexproM is bereikbaar per post (zie bovenstaande adres), telefoon (06 12236407) of e-mail 

(info@mexprom.nl).  Bedrijfsinformatie is te vinden op de website (www.MexproM.nl) 

2. Persoonsgegevensverwerking door MexproM 

MexproM verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van de opdrachtgever: 

1. bedrijfsnaam (indien van toepassing)  

2. voor- en achternaam contact persoon 

3. adres en/of postadres (indien van toepassing)  

4. KvK-nummer (indien van toepassing)  

5. e-mailadres  

6. telefoonnummer (vast en/of mobiel)  

7.klant-, opdracht-, offerte- en factuurnummer (indien van toepassing) 

Bovenstaande persoonsgegevens zijn via de opdrachtgever verkregen of uit openbare registers 

overgenomen, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (sociale media).   

MexproM verwerkt persoonsgegevens conform de AVG voor de doeleinden hieronder beschreven: 

1. voor reacties op post en e-mail aan (potentiele) opdrachtgevers  

2. voor contact per telefoon, post of e-mail aan (potentiele) opdrachtgevers  

3. voor offertes, de opdrachtbevestiging en facturen aan (potentiele) opdrachtgever 

4. voor dossiers vereist voor de bedrijfsvoering of nodig voor de afhandeling van geschillen. 

5 voor ons gerechtvaardigd eigenbelang. Bijvoorbeeld het belang om onze eigen  bewijs- 

en/of rechtspositie te bewaken. 

MexproM zal geen persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden zonder schriftelijk of e-

mail goedkeur van de opdrachtgever. 

3. Persoonsgegevens delen met derden door MexproM. 

MexproM deelt alleen persoonsgegevens met derden in onderstaande situaties: 

1. indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht. In artikel 3, 6 en 7 van de 

algemene voorwaarden wordt het gebruik van derden voor de opdracht omschreven. 

2. indien noodzakelijk en/of verplicht voor de bedrijfsvoering waaronder de accountant, 

web- en mail hosting, CRM systeem, telefoon-, betalings-, bezorg- en belastingdienst 

vallen. 
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Indien MexproM de persoonsgegevens van de opdrachtgever (moet) delen met derden zal er met 

een verwerkingsovereenkomst gesloten worden conform de AVG. Tevens zal er een 

verwerkingsregister bijgehouden worden. 

4. Rechten van de opdrachtgever. 

De rechten van de opdrachtgever en de invloed die de opdrachtgever kan uitoefen op het 

verwerken van persoonsgegevens zijn terug te vinden in de AVG. Indien de opdrachtgever een 

van deze rechten wil uitoefenen zal dit schriftelijk of per e-mail kenbaar gemaakt moeten worden 

aan MexproM. 

De opdrachtgever kan inzage, rectificatie en verwijdering verlangen indien gewenst en niet in strijd 

is met de wettelijke regels waar MexproM zicht aan dient te houden. Ook kan de opdrachtgever 

MexproM verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de 

gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de persoonsgegevens niet meer 

nodig hebben of in afwachting zijn van een beslissing op het bezwaar dat de opdrachtgever 

gemaakt heeft tegen de verwerking.   

De opdrachtgever heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens van ons in een leesbare vorm te 

ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming 

hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken voor een bepaald doel. Deze toestemming kan de 

opdrachtgever te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de 

rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.  

Indien de opdrachtgever klachten heeft over hoe MexproM met de persoonsgegevens omgaat kan 

een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.   

5. Beveiliging persoonsgegevens.  

MexproM heeft technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen 

verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen door firewalls te installeren op 

computersystemen. Indien er hard copy’s bewaard worden van documenten met 

persoonsgegevens van de opdrachtgever zal dit met de groots mogelijke zorg worden bewaard.  

Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens MexproM 

verwerkt. Mochten er toch, door hacken, brand of andere oorzaken gegevens gelekt worden zal 

MexproM hier conform de AVG aangifte van doen. 

6. Website, cookies en sociale media. 

MexproM gebruikt geen cookies op haar website. Voor informatie over cookies, zie 

www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies. MexproM gebruikt op sociale 

media geen persoonsgegevens van de opdrachtgever. 

7. Wijzigingen privacyverklaring MexproM 

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere 

werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring, met als de hieraan 

gekoppelde algemene voorwaarden op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op de 

opdrachtgever van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met de opdrachtgever 

communiceren.   

 

 

 

 

  


