
PUUR, gevestigd aan Bakhuus 55 8131 NK Wijhe, is verantwoordelijk voor de verwerking 

van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Contactgegevens: 

Bakhuus 55 

8131 NK Wijhe 

06 – 15 33 77 57 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 

PUUR verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of 

omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de 

persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ 

PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 

PUUR verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van uw betaling 

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 

Doeleinden 

PUUR bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te 

realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We verzamelen of gebruiken uw 

persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze 

privacyverklaring worden omschreven, tenzij we hiervoor van tevoren toestemming hebben 

verkregen. 

 

Contactformulier 

De website bevat een formulier die u kunt gebruiken om contact met ons op te nemen. De 

gegevens die u met dit formulier aan ons verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is 

voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan 

daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief waar het als gevolg van back-up procedures 

en wettelijke bewaarplicht kan worden opgeslagen. 



DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN 

PUUR verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 

verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. PUUR blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

 
 


