
Privacyverklaring 
 

PRIVACYVERKLARING KLANTEN EN LEVERANCIER 

 

Grobeco is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Grobeco verwerkt persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor de inkoop, verkoop, inhuur, 

verhuur van producten en/of diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die 

wij verwerken: 

- Voor- en achternaam van medewerker of bevoegde persoon handelend voor uw bedrijf 

- Bedrijfsgegevens zoals: adres, postcode en woonplaats 

- Betaalgegevens 

- Zakelijk(e) telefoonnummer(s) 

- E-mailadres 

- Overige persoonsgegevens die u verstrekt bijvoorbeeld door het uitvoeren van de afgesproken 

dienstverlening; communicatie in het kader van de dienstverlening; informatie over de 

dienstverlening te kunnen geven 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Grobeco verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen: 

- om contact met u op de kunnen nemen naar aanleiding van een geplaatste bestelling / order; 

- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 

- voor het doen van bestellingen / orders; 

- voor het verwerken en uitvoeren van door u gedane bestellingen / orders; 

- om producten en/of diensten bij u af te (kunnen) leveren; 

- voor de financiële administratie; 

- ter uitvoering van een overeenkomst; 

- voor marketingdoeleinden; 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 

- voor het onderhouden van de zakelijke relatie; 
 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Grobeco neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die 

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 

medewerker van Grobeco Heftrucks) tussen zit.  

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze 

zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Uiteraard kunt u uw gegevens 

laten verwijderen indien u dat wenst. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen via 

info@grobeco.nl 

 

 

 

 



Delen van persoonsgegevens met derden 

Grobeco verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het 

kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer wij hiertoe verplicht 

zijn op grond van een wettelijk voorschrift. Grobeco slaat haar data altijd op binnen de grenzen van 

de EU. Mochten in het kader van de dienstverlening gegevens worden gedeeld buiten deze grenzen, 

dan zal dit gebeuren met een daarbij passend beveiligingsniveau. 

 

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

verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid 

van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Grobeco gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk 

maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze 

website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn 

noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 

de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen 

wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser 

zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder 

is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

Social media 

Op onze website staan knoppen van Facebook en LinkedIn. Met deze knoppen kunnen bijvoorbeeld 

pagina’s worden gedeeld op social media. Social media plaatsen via de code van deze knoppen 

cookies. Wij hebben daar geen invloed op. U kunt zelf de privacyverklaringen van deze social media 

bekijken om te zien wat er gebeurt met uw gegevens die via de cookies zijn verzameld. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast 

heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of 

bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Grobeco en heeft u het recht 

op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. Een verzoek 

tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens kunt u bij 

Grobeco indienen via: info@grobeco.nl. 

 

Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval vier weken een reactie op uw verzoek. 

Grobeco Heftrucks wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen 

bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@grobeco.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Grobeco neemt alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van haar verwacht 

mag worden om uw persoonsgegevens te beveiligen. Uiteraard zijn deze maatregelen volledig in lijn 

met de geldende wet- en regelgeving en de huidige stand van de techniek. Als u de indruk heeft dat 

uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met 

ons via info@grobeco.nl 

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, 

zoals een virusscanner en firewall 

• We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen 

• Toegang tot persoonsgegevens vanaf mobiele apparaten is ingeperkt en wordt actief 

gemonitord 

• Alle onze medewerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het 

zorgvuldig omgaan met uw gegevens. 

 

Wijzigingen in de privacyverklaring 

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of 

gewijzigd. Wij raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn 

doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op 

een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. 

 

 


