Privacyregelement CK Kluscompany
Uw privacy is voor ons belangrijk! Daarom is ons privacyregelement overzichtelijk en
duiddelijk.
KLANT CENTRAAL:
De klant staat bij ons centraal. Dit geldt ook voor uw gegevens. We vinden het belangrijk dat
u precies weet welke gegevens we opslaan en voor welk doel.
Aanvraag offerte
Wij werken met een offerte die we op verzoek van de klant maken.
Met dit verzoek heeft u ons de toestemming gegeven voor het opslaan van uw
basisgegevens die nodig zijn om een offerte af te ronden.
Dit zijn de volgende gegevens:
-Voornaam en achternaam
-Adres gegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
Tevens vraagt u ons expliciet om de werkzaamheden in de offerte naar u te verzenden via de
email. Wij delen in de offertefase nooit uw gegevens.
Offerte akkoord= FACTUUR
Als u akkoord bent gegaan met onze offerte, geeft u ons toestemming om een factuur aan te
maken. In onze factuur staan een aantal gegevens.
Dit zijn de volgende gegevens:
-Voornaam en achternaam
-Adres gegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
*U geeft hierbij toestemming te contacten over de werkzaamheden en de werkplanning.
*Dat wij de factuur via de mail of post naar u verzenden met de hierin geldende prijs en
betalingsafspraken.
DELEN VAN GEGEVENS BIJ EEN FACTUUR
Wij delen in de FACTUURfase uw gegevens met onderaannemers die de werkzaamheden
zullen verrichten.
Wij delen daarbij;
-Naam
-Adresgegevens
-De ingeplande werkzaamheden
Dit heeft als doel het kunnen uitvoeren van de door u verzochte werkzaamheden. Wij delen
uw telefoonnummer en emailadres niet, tenzij wij daarvoor extra toestemming aan u
vragen.

Foto materiaal van werkzaamheden
Met het akkoord gaan van de offerte en het opstellen van de factuur geeft u ons
toestemming om foto’s te maken van het resultaat van het werk. Deze foto’s delen wij op
sociale media voor reclame doeleinden.
Hierbij zullen wij uw persoonlijke ruimte nooit herken/herleidbaar in beeld brengen. Tevens
wordt uw naam niet gekoppeld aan de foto’s tenzij u hier expliciet toestemming voor heeft
gegeven.

