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Verplichte informatie in het overzicht: 

In de nieuwe privacywet staat dat verplicht de volgende informatie in het overzicht moet 
staan: 

1.   De naam en contactgegevens van uw organisatie (de verantwoordelijke of 
verwerkingsverantwoordelijke). 

Holland Sport Systems BV.  KvK: 30227062 
Dhr. Jos Martens   BTWnr: NL818086889B01 
Storkstraat 1C     
3905 KX Veenendaal    
jos@hollandsportsystems.nl   
+31653157233 

2.   Als er meerdere gezamenlijke verantwoordelijken zijn, de contactgegevens van die 
verschillende verantwoordelijken. 

Holland Sport Systems BV. 
Dhr. Nils Toonen 
Storkstraat 1C 
3905 KX Veenendaal 
nils@hollandsportsystems.nl 
 

Holland Sport Systems BV. 
Mw. Willie Timmer 
Storkstraat 1C 
3905 KX Veenendaal 
willie@hollandsportsystems.nl 
 

3.   Als er een Functionaris Gegevensbescherming ("FG") is: de naam en 
contactgegevens van de FG. 

• Is niet verplicht 

4.   De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.  

• Holland Sport Systems gebruikt de gegevens van de personen om deze aan te 
spreken via de telefoon, per mail of per post. 

• per email een bevestiging van de aankoop te sturen of op verzoek per post. 

• per email een factuur te sturen of op verzoek per post. 

• per email of via telefoon het afleveradres te bepalen 

• het afleveradres wordt gebruikt om het bestelde product of documentatie af te 
leveren.  
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5.   Een beschrijving van de soorten (categorieën) betrokken personen. 
De betrokken personen zijn: 

• Klanten 

• Werknemers 

• Websitebezoekers die gegevens achterlaten 

• Stand bezoekers op beurs die gegevens achterlaten 

• Prospects die ons telefonisch benaderen en gegevens achterlaten voor offerte 

6.   Een beschrijving van de soorten (categorieën) persoonsgegevens. 
De gegevens van de betrokken personen die Holland Sport Systems BV voor eigen optimale 
bedrijfsvoering zijn: 

• Naam 

• Adres 

• Woonplaats en postcode 

• Emailadres  

• Inhoud correspondentie 

• Factuur / aanmaningen 

• Orderbevestiging 

• Email 

• Whatsapp/sms 

• (mobiel) Telefoonnummer 

• Offertes  
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Gegevensstroom van Holland Sport Systems BV 

Algemeen: 

Holland Sport Systems BV gebruikt de verkregen gegevens uitsluitend voor het maken en 
sturen van offertes, sturen van facturen, aanmaningen en orderbevestigingen en het 
opvolgen van openstaande aanbiedingen. 

De gegevens worden na opdracht opgeslagen in mappen en deze staan in ons archief met 
een afgesloten deur. Wettelijk gezien moeten deze gegevens minimaal 7 jaar opgeslagen 
worden en daarmee slaan wij dus ook de persoons gegevens op van de gedurende 7 jaar. 

Verder hebben wij een over het algemeen een lange doorlooptijd van aanvraag tot opdracht, 
dit duurt soms wel 5 jaar. Dit is daarom ook de reden dat wij de offertes onbeperkt bewaren 
zodat wij altijd weten welke producten wij hebben aangeboden en welk persoon dat in de tijd 
heeft aangevraagd. Vanaf 25 mei 2018 zullen wij onder elke vorm van correspondentie 
personen verwijzen naar onze website waar gelezen kan worden welke informatie wij in ons 
bestand hebben en hoe wij deze opslaan. 

Is de betreffende persoon het daar niet mee dan eens kan er contact opgenomen worden 
met Holland Sport Systems BV en zullen wij de opgeslagen gegevens wijzigen of 
verwijderen. Dit gebeurd enkel nadat betreffend persoon contact met ons heeft opgenomen. 

Gegevensstromen: 

E-mailverkeer 

• Wij versturen e-mails met gegevens naar de klant en gebruiken deze gegevens intern 

voor het maken van offertes, facturen, aanmaningen en orderbevestigingen. Deze e-

mails worden ook intern naar elkaar doorgestuurd. (Ook gebruikt voor Herinneringen 

en aanmaningen)  

Externe (internet) applicaties 

• In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk 

dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, 

materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden 

uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van 

(delen van) onze verkoop-, inkoopadministratie en ons contactenbestand, waar uw 

persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om 

die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik 

van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere 

bestanden.   
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Interne (internet) applicaties 

• Wij gebruiken het programma ‘’Davilex’’ voor het verwerken van klantgegevens. Deze 

gegevens worden opgeslagen op eigen server nadat de betreffende persoon een 

order heeft geplaatst bij Holland Sport Systems BV. 

Andere interne of externe IT-systemen 

• Wij gebruiken geen andere of interne IT-systemen. 

Mobiele apps 

• Wij hebben geen mobiele apps waar persoonsgegevens aan zijn verbonden. 

 

Eigen website 

• Onze website gebruikt de gegevens van Google analytics om aan te tonen hoeveel 

potentiele klanten de website hebben bezoekt. Deze gegevens gebruiken wij niet om 

deze personen actief te benaderen via email of social media. 

 

Klanten- of ledenbestanden 

• Ons klantenbestand staat in de applicatie ‘’Davilex’’ op eigen server. 

 

Social media 

• De social media platformen die Holland Sport Systems BV gebruikt zijn Facebook en 

LinkedIn. De gegevens die hier worden vergaard worden niet gebruikt om personen 

te benaderen tenzij zij aangegeven (door middel van een post of PM op het platform) 

erg geïnteresseerd te zijn in bepaalde producten uit ons assortiment.  

Server 

• Al onze bestanden zijn geplaatst op een beveiligde server in ons kantoorpand. Deze 

server wordt nog eens extra beveiligd door een geautoriseerd extern IT-bedrijf. 

 

Fysieke mappen of bestanden, zoals werknemersdossiers of bezoekersregistraties 

• Fysieke mappen of bestanden worden opgeslagen in een kast in een kantoor waarbij 

niemand kan komen op de werknemers na. 

• Werknemersdossiers worden digitaal opgeslagen op de eigen server. 

• Bezoekersregistraties worden opgeslagen in het achterliggende programma van onze 

webshop, Magento. Hierin worden de gegevens opgeslagen van personen die zelf 

een nieuw account hebben aangemaakt en een order geplaatst via de webshop. 

• Via de website hollandsportsystems.nl kunnen prospects aanvragen insturen via ons 

contactblad op de site of via het aangegeven telefoonnummer contact met ons 

opnemen als er vragen over bepaald product zijn.  

• Mochten personen telefonisch contact met ons opnemen zullen wij altijd vragen wat 

de gegevens zijn om de offerte naar toe te sturen. 
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Camerabeelden van bezoekers van bedrijfspanden 

• Niet van toepassing 

 

Al het bovenstaande onder de kop ‘’Gegevensstromen’’ zullen up-to-date worden gehouden. 

Als er intern of extern nieuwe applicaties worden aangeschaft zal dit vermeld worden in dit 

overzicht. 
 

Wat te doen met een datalek? 

Holland Sport Systems BV gaat zich houden aan de door de Europese Unie opgestelde 

richtlijnen. Voor deze richtlijnen verwijs ik u naar de volgende website: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/europese_guidelines_mel

dplicht_datalekken.pdf 

  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/europese_guidelines_meldplicht_datalekken.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/europese_guidelines_meldplicht_datalekken.pdf

