
Privacyverklaring  
Privacy is belangrijk. Hateha gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Sinds de invoe-
ring van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hanteren wij een nieuwe 
privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verza-
melen en gebruiken, met welk doel wij dit doen en hoe wij ervoor zorgen dat deze persoons-
gegevens goed zijn beveiligd.
  

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. 
Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens, voorkeuren 
en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt (bijvoorbeeld tijdens het contact met een 
van onze medewerkers). Persoonsgegevens kunnen ook aan ons worden doorgegeven door 
het bezoeken van onze website.

Privacybeleid
Hateha verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. We 
voldoen daarbij aan de eisen die de AVG en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan 
deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in ons privacyreglement. 

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking
Hateha gebruikt persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
1. Het verrichten en factureren van leveringen namens Hateha of een van de door ons 
vertegenwoordigde fabrieken.
2. Onze bedrijfsvoering:
- beveiliging en beheer van interne ICT-systemen;
- marketing en communicatie en beheer CRM-systeem;
- behandelen van aanvragen;
- naleving van wettelijke verplichtingen.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is uw toestemming, het aangaan en 
uitvoeren van overeenkomsten en de uitvoering van wet- en regelgeving.
  
Hateha bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is met het oog op de hiervoor genoemde 
doeleinden.
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Plaats van verwerking en beveiliging
Hateha verwerkt uw persoonsgegevens binnen de EU. Uw gegevens worden opgeslagen op de 
server van Hateha in ons bedrijfspand te Hazerswoude-Rijndijk. Hateha heeft passende techni-
sche en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en 
andere onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan. Hateha heeft afspra-
ken gemaakt over de beveiliging van persoonsgegevens met alle partijen en personen die 
inzage of toegang tot deze persoonsgegevens hebben.  

Derden
Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet worden gedeeld met derden. Als gegevens wel 
worden gedeeld, gebeurt dit uitsluitend omdat dit nodig is voor de uitvoering van de overeen-
komst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen 
op de website worden gepubliceerd.
  

Informatie en rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en u heeft het 
recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Ook kunt u in voorko-
mende gevallen aan Hateha vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken 
of om uw gegevens aan uzelf of aan een derde partij over te dragen. Wilt u geen mailings van 
Hateha meer ontvangen? Door onderaan een mailing op de link te klikken kunt u zich afmel-
den.

  
Wilt u gebruikmaken van (een van) deze rechten of heeft u vragen of een klacht over hoe wij 
omgaan met privacy en persoonsgegevens. Dan kunt u contact met ons opnemen via 
privacy@hateha.nl of 071-3419009.
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