A.u.b. verklaring ondertekenen en opsturen/mailen
Privacyverklaring
Definitieve versie, opgeleverd op 4-5-2018
Als u gebruik maakt van de diensten die de BOCA Groep U aanbiedt, dan worden
persoonsgegevens van u verwerkt door weegbrughouders die aangesloten zijn bij de BOCA
groep. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Wij verwerken verschillende gegevens voor verschillende doeleinden. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, met
welk doel wij dat doen, en welke rol wij hierin hebben. Wij raden u aan deze verklaring
zorgvuldig te lezen.
Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- Het koppelen van badges- kentekens aan uw naam / bedrijf.
- Wegen.
- Facturatie.
Gebruik van persoonsgegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan bij
de BOCA groep aangesloten weegbrughouders worden verstrekt.
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf
toestemming voor heeft gegeven.
Ten behoeve van de genoemde doeleinden verwerken wij de volgende (bijzondere)
persoonsgegevens van u:
Naam
BTW nummer
Mailadres:
Adres
KVK nummer
Facturatie
PC – Woonplaats
Telefoon-mobiel nummer
Contact
Land
Contactpersoon
Weegbon
Rechtsgrond(en) voor de verwerking
Wij vragen u eerst om uitdrukkelijke toestemming voordat wij uw persoonsgegevens zullen
verwerken. Wij bieden u de mogelijkheid om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de BOCA groep:
0493-526268
info@bocagroep.nl
Indien U geen gebruik meer maakt van de bij de Bocagroep aangesloten weegbruggen, geeft
U dit aan ons door en dan worden de gegevens die u aan ons heeft doorgegeven verwijderd.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden.
Categorieën van ontvangers/ verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of

indien dit wettelijk verplicht is.
De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden uitsluitend en alleen gedeeld met
weegbrughouders die bij de BOCA groep zijn aangesloten.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring.
Wijzigingen zullen aan u worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring
geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage, rectificatie of wissen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek
toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Indien de gegevens
niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Behoudens gewichtige redenen zal de BOCA groep een verzoek tot wijziging of verwijdering
altijd honoreren. U kunt een dergelijk verzoek richten aan ons via de contactgegevens die in
deze privacyverklaring zijn opgenomen.
Klachtrecht
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u ons uw klacht
toesturen. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw klacht en er alles aan doen om uw
vertrouwen te herwinnen.
U kunt de Autoriteit Persoonsgegevens een tip geven, als u een klacht heeft over het gebruik
van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens uw tip doorgeven. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Functionaris van gegevensbescherming
Boca groep heeft geen functionaris van gegevensbescherming.
Doorgifte aan derde landen
De in deze privacyverklaring genoemde gegevens worden doorgegeven/ verwerkt aan de in
België aangesloten weegbruggen. Indien er in de toekomst meer weegbruggen in het
buitenland zich aansluiten bij de BOCA groep geldt dit ook voor desbetreffende landen,
waar de weegbrug zich bevindt.
Beveiliging
Wij hebben de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking:
De BOCA server is voorzien van een 2048bit certificaat voor het beveiligen van de internet
verbinding. Bij het openen van een web pagina wordt je automatisch doorgeschakeld naar
het https protocol en maak je gebruik van het geïnstalleerd certificaat.
De gebruikte wachtwoorden gebruiken naast letters ook cijfers en leestekens en zijn
minimaal 8 karakters lang. De SQL database zelf is beveiligd met een wachtwoord.

De gebruikers wachtwoorden worden versleuteld opgeslagen in de SQL database en zijn niet
te achterhalen. Als iemand zijn wachtwoord is vergeten, kunnen wij wel een nieuw
wachtwoord toewijzen, maar het bestaande kunnen wij niet meer achterhalen.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen, klachten of opmerkingen hebben,
neem dan gerust contact op. Onze contactgegevens zijn:
BOCA groep
Carla Bouwman
Paardekopweg 17
5813 AT Ysselsteyn
0493-526268
info@bocagroep.nl

Met het aankruisen/ aanvinken geef ik de BOCA groep toestemming om mijn
persoonsgegevens te verwerken voor de bovengenoemde doeleinden.
Anoniem gebruik maken van de diensten of producten van de BOCA groep is niet
mogelijk.

Naam…………………………………………………………………………………..
Adres…………………………………………………………………………………..
Woonplaats…………………………………………………………………………

Handtekening

Datum

