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DB Arbo Advies B.V. gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet 

Bescherming Persoonsgegevens.  

Alleen de eigenaar van DB Arbo Advies B.V., D. Bok, heeft toegang tot de 

persoonsgegevens. 

 

 

Aanmelding  

Door u verstrekte persoonsgegevens worden verkregen via: 

 Downloaden gratis documenten via website DB Arbo Advies B.V.  

 Aanvraag offertes 

 Aanvraag advies 

 Aanvraag informatie 

 

 

Doeleinden verzamelen persoonsgegevens 

Persoonsgegevens worden indien van toepassing voor onderstaande doeleinden 

verzameld. 

 Reageren op contact via contactformulier website 

 Reageren op mails van betrokkene 

 Opdrachtbevestigingen 

 Uitvoeren overeenkomsten 

 Toezenden documenten ten behoeve van juist uitvoeren opdracht 

 Facturatie  

 

 

Inzage 

Verstrekte persoonsgegevens kunnen te allen tijde ingezien of gerectificeerd 

worden door de eigenaar. 

Indien er vragen zijn over de privacyverklaring of indien de persoonsgegevens 

ingezien, verwijderd of gerectificeerd moeten worden is DB Arbo Advies B.V. 

altijd bereid om op een schriftelijk verzoek in te gaan. Mits er identificatie kan 

worden overleg door middel van een geldig paspoort of rijbewijs. 

Op verzoek van betrokkene overlegt DB Arbo Advies B.V. de werkwijze hoe een 

klacht ingediend kan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

  



Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. 

Maximaal 6 maanden na deze 7 jaar worden de persoonsgegevens uit alle 

systemen verwijderd. 

 

 

Systemen 

DB Arbo Advies bewaart persoonsgegevens in de volgende systemen 

 Twinfield facturatie 

 Officeprogramma’s 
 

Vastlegging in Twinfield gebeurt alleen bij facturatie. 

Vastlegging in Office gebeurt alleen bij opdracht tot uitvoeren werkzaamheden 

door DB Arbo Advies B.V.  

 

 

Beveiliging  

DB Arbo Advies B.V. hanteert een beveiligingsbeleid met wachtwoorden voor de 

computer die alleen bij de eigenaar van DB Arbo Advies B.V. bekend zijn. 

De website is beveiligd met een SSL-certificaat. 

DB Arbo Advies B.V. staat niet in voor een adequate beveiliging van websites die 

doordat op een externe link op de DB Arbo Advies B.V. website geklikt wordt, 

worden bezocht. 

 

Volgen 

Voor een goed werkende website worden cookies gebruikt. DB Arbo Advies B.V. 
gebruikt geen cookies voor advertentiecampagnes.  

 

Delen 

Door social media buttons op de DB Arbo Advies B.V. website kan de bezoeker 

content van de DB Arbo Advies B.V. website op social media delen. 

 

Bleiswijk, mei 2018 


