
Privacy Verklaring  
 
Aqua8 verwerkt persoonsgegevens om haar diensten aan te kunnen bieden, haar 
dienstverlening te verbeteren of om met u te kunnen communiceren. U maakt zelf de keuze om 
uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld bij Whatsapp contact, e-mail, of 
contact via het contactformulier op onze website. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met 
uw persoonsgegevens om te gaan, daarom hebben wij de intentie ons aan de privacywetgeving 
te houden.  
 
Hoe Aqua8 persoonsgegevens verwerkt, hoe we met uw gegevens omgaan en wat uw rechten 
zijn leest u in deze verklaring. Wij proberen deze zo up to date mogelijk te houden.  
 
I. Gegevensverwerking  
Wij verwerken persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons hebt 
verstrekt. Wij verzamelen persoonsgegevens als u het contactformulier op onze website invult.  
 
Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor:  
* het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen  
* marketing- en communicatie activiteiten  
 
Wij verwerken de volgende gegevens:  
* uw naam  
* uw bedrijfsnaam, indien van toepassing  
* uw functie  
* uw adres  
* uw postcode  
* uw e-mailadres  
* uw telefoonnummer  
 
Wij verwerken deze gegevens omdat u deze op uw eigen initiatief aan ons heeft verstrekt, of 
door onze dienstverlening aan ons kenbaar zijn geworden, door derden aan ons zijn verstrekt, 
of via openbare bronnen aan ons bekend zijn geworden.  
 
Wij verwerken uw gegevens uitsluitend op basis van de volgende gronden (ex art. 6 AVG):  
* het voldoen aan een wettelijke verplichting  
* een overeenkomst  
* uitdrukkelijke toestemming  
* een gerechtvaardigd belang  
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven 
genoemde doeleinden, of zolang als wettelijk is vereist.  
 
II. DERDEN  
Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat noodzakelijk is voor onze 
dienstverlening in het kader van bovengenoemde doeleinden. Soms ontstaat er een wettelijke 



verplichting, waardoor wij uw gegevens met derden moeten delen. Indien een derde uw 
gegevens verwerkt in opdracht van ons, wordt een verwerkingsovereenkomst gesloten 
waarmee die derde ook aan de AVG gehouden is. De door ons ingeschakelde derde, die als 
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbiedt, is zelf voor de verwerking van gegevens 
verantwoordelijk.  
 
III. UW PRIVACY RECHTEN  
U heeft op grond van de AVG het recht om:  
* uw persoonsgegevens op te vragen en in te zien  
* uw persoonsgegevens aan te passen of te laten verwijderen  
* de verwerking van uw gegevens te beperken  
* bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens  
* een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen  
* uw toestemming tot verwerking van gegevens in te trekken  
 
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze 
toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt contact met ons opnemen indien u één van 
bovenstaande rechten wilt gebruiken. Ook kunt u contact opnemen indien u een klacht heeft. U 
vindt onze contactgegevens op onze website. 
 
V. BEVEILIGING EN MELDEN DATALEK  
Wij spannen ons in uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG te beveiligen. Uw 
persoonsgegevens beveiligen we door passende maatregelen te nemen. In geval van een 
datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom 
vraagt, melden we dit ook bij u. 


