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Privacy Statement Zakelijke Contacten Hapam 
Wij vinden het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens 

omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.  

 

1. Wie zijn wij en hoe kunt u ons bereiken? 
 
Hapam B.V. (Hapam) is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan de Voltaweg 32, 3752 LP in 

Bunschoten-Spakenburg. Ons KvK nummer is 31026639. Telefonisch kunt u ons bereiken op  

033 - 298 30 04 en per e-mail via hapam@hapam.nl 

 
2. Op wie is dit Privacy Statement Sollicitanten van toepassing? 

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van zakelijke 
contacten van Hapam.  

Dit Privacy Statement geldt voor: 

- contactpersonen van onze klanten 

- contactpersonen van onze potentiële klanten 

- contactpersonen van leveranciers 

- contactpersonen van onze relaties 

- bezoekers van onze website 

- door Hapam uitgenodigde deelnemers aan events, zoals beurzen of seminars 

- alle andere personen die contact opnemen met ons of van wie wij persoonsgegevens 

verwerken in het kader van de uitoefening van de onderneming 

 
3. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt en persoonsgegevens die wij 

hebben verkregen uit andere bronnen, zoals zakelijke websites en social media.  

 

Persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt: 

- contactgegevens en andere persoonsgegevens in het kader van onze zakelijke 

samenwerking, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres 

- contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt door toezending van e-mails aan 

op de website vermelde e-mailadressen van Hapam 

- contactgegevens verstrekt tijdens beurzen, seminars en andere bijeenkomsten of 

kennismakingen, zoals bijvoorbeeld gegevens vermeld op uitgewisselde visitekaartjes 

- overige persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt 

 

Persoonsgegevens die wij aan andere bronnen hebben ontleend: 

- persoonsgegevens zoals die te vinden zijn op openbare zakelijke social media zoals 

LinkedIn  

- persoonsgegevens ontleend aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 

- persoonsgegevens beschikbaar op openbare websites van overheden of bedrijven 
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4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij noemen ze hieronder: 

• Voor het uitvoeren van een overeenkomst.  

Als wij een overeenkomst sluiten met u of met de onderneming of overheidsinstantie 

waar u aan verbonden bent, dan gebruiken wij uw contactgegevens in het kader van 

de uitvoering van de overeenkomst, waaronder mede begrepen de facturering. 

 
• Ten behoeve van het onderhouden van contact.  

Uw contactgegevens, zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer, houden wij bij in 

ons ERP-systeem en gebruiken we om contact met u te onderhouden in het kader 

van onze zakelijke relatie. 

 
• Ter uitvoering van een wettelijke verplichting 

In verband met fiscale wetgeving kunnen wij verplicht zijn bepaalde 

persoonsgegevens te verwerken en te bewaren. 

 
5. Rechtsgrond van de verwerking  

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG): 

• Toestemming 

• Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 

• Wettelijke verplichting 

• In verband met een gerechtvaardigd belang  

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de 

rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De vier rechtsgronden waar Hapam zich op baseert zijn: 

Toestemming 

- Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te 

verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd 

weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u doen door 

contact met ons op te nemen. 

Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst 

- Indien wij een overeenkomst met u sluiten, verwerken wij uw 

persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, indien dat voor het  

uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is. 



 

3 
 

 

 

Wettelijke verplichting 

- In verband met fiscale wetgeving kunnen wij verplicht zijn bepaalde 

persoonsgegevens te verwerken en te bewaren. 

 

Gerechtvaardigd belang 

- Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd 

belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw 

privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens om u uit te 

nodigen voor beurzen, seminars en andere activiteiten.  

Hebt u daar bezwaar tegen, dan kunt u daarover contact met ons 

opnemen. Ook kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om met u in 

contact te treden, als u ons zelf hebt benaderd. 

 
 

6. Persoonsgegevens delen 
 
Wij delen uw persoonsgegevens als uitgangspunt niet met derden. Echter onder meer bij het 

inschakelen van adviseurs of ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, kan verstrekking van 

persoonsgegevens aan derden toch nodig zijn.   

- Accountants of andere adviseurs kunnen in het kader van hun dienstverlening aan ons 

mogelijk toegang nodig hebben tot uw persoonsgegevens. 

- Ook indien een wettelijke verplichting of een gerechtelijke uitspraak ons verplicht tot 

verstrekking van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Dit 

kan zich bijvoorbeeld voordoen als een overheidsinstelling zoals de Belastingdienst deze 

gegevens verlangt voor de uitvoering van haar taken. 

 
7. Verwerkers 

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens externe leveranciers (verwerkers) 

inschakelen. Deze verwerkers mogen uw persoonsgegevens niet voor hun eigen activiteiten en 

doeleinden gebruiken. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht. Met deze 

verwerkers sluiten wij een verwerkersovereenkomst die aan de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) voldoet. 

 
8. Hoe lang bewaren we uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van 

contactpersonen verwijderen wij als er langer dan drie jaar geen contact heeft plaatsgevonden met 

deze contactpersonen. Verder houden wij ons aan de wettelijke algemene en fiscale bewaarplicht van 

zeven jaar. 

 

 

 



 

4 
 

9. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische 
Ruimte (EER) 
Uw persoonsgegevens worden bewaard op eigen systemen die zich in Nederland bevinden. 
Uitgangspunt is dat wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan partijen buiten de EER. Indien toch 

doorgifte zou dienen plaats te vinden aan een partij buiten de EER, zorgen wij ervoor dat is voorzien in 

een passende waarborg, tenzij doorgifte kan plaatsvinden op basis van één van de specifieke 

uitzonderingssituaties als voorzien in de AVG. Een passende waarborg kan bijvoorbeeld zijn het 

overeenkomen van door de Europese Commissie goedgekeurde standaard clausules of -bij doorgifte 

aan een partij in de Verenigde Staten- verstrekking aan een partij die zich heeft geregistreerd bij het 

EU-US Privacy Shield. 

 

10. Indien u uw rechten wilt uitoefenen 
 
U kunt op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde rechten 

uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en 

verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw 

persoonsgegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw 

persoonsgegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Wilt u van één van deze rechten 

gebruik maken, dan kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens staan in paragraaf 1 en/of 

11. 

 
11. Bij wie kunt u terecht met vragen en klachten? 

 
Als u een vraag hebt, of een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u altijd 

contact met ons opnemen door een mail te sturen naar hapam@hapam.com  of te bellen met  

033-298 30 04. Samen met u gaan wij dan op zoek naar het antwoord op uw vraag of het vinden van 

een oplossing voor uw klacht. Indien wij daar niet in zouden slagen, dan kunt u zich altijd richten tot de 

Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/  

 

12. Websites van derden 
 
Onze website www.hapam.nl kan mogelijk hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij 

zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Ook is Hapam niet verantwoordelijk voor 

het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites. 

 
13. Wijzigingen in het Privacy Statement 

 
Door nieuwe ontwikkelingen kan er soms iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen 

en waar we deze voor gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy 

Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit om het Privacy Statement regelmatig even opnieuw 

na te lezen, zodat u up to date blijft. Als het Privacy Statement wordt gewijzigd, zullen wij u daarover 

tijdig op onze website informeren. 

  

versie: 2.0 – mei 2021 
 

 


