
 
 

Privacyverklaring Klantadministratie 
 
 
In deze privacyverklaring geven wij u informatie over de persoonsgegevens die wij 
verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Deze privacyverklaring is van toepassing op de 
persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de klantadministratie. 
 
Over ons 
Wij zijn Schutter Transport, een commerciële logistieke dienstverlener.  
Ons kantoor is gevestigd aan de Simon van Capelweg 1 in Noorden (2431AB).  
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0172408433 of via email  
schutter.transport@casema.nl.  
Bij de Kamer van Koophandel treft u ons onder nummer 28024707.  
Meer informatie over ons bedrijf vindt u op onze website: www.schuttertransport.nl. 
 
Soort gegevens 
In het kader van onze klantadministratie verwerken wij de onderstaande gegevens: 

- NAW gegevens. 
- Verdere contactgegevens ten behoeve van het onderhouden van klantencontact. 
- Financiële gegevens (bankrekeningnummers). 
- Gegevens ten behoeve van het leveren van diensten. 
- Gegevens ten behoeve van het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, 

het doen van betaling en het innen van vorderingen. 
 
Grondslag verwerking gegevens 
De verzamelde gegevens zijn gegevens die u als klant zijnde, zelf aan ons heeft verstrekt. 
Dit vanwege onze gezamenlijke overeenkomst (wettelijke/contractuele verplichting of 
noodzakelijke voorwaarde) met als doel het door ons leveren van logistieke diensten en 
transport. 
 
Gebruik gegevens  
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

- Het onderhouden van klantencontact. 
- Het leveren van transport en andere logistieke diensten. 
- Verhuur van logistieke middelen. 
- Het opstellen en versturen van facturen en herinneringen en het berekenen en 

vastleggen van inkomsten en uitgaven plus het doen van betalingen. 
- Het innen van vorderingen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen 

van die vorderingen, alsmede andere activiteiten van intern beheer. 
- Het behandelen van eventuele geschillen. 
- De uitvoering of de toepassing van een wettelijke verplichting. 

 
 



 
 
Bewaring gegevens 
De genoemde gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw 
gegevens zorgvuldig. Wij nemen maatregelen om dit te voorkomen, maar mocht er 
onverhoopt een datalek ontstaan welke een groot risico voor uw privacy zou kunnen 
vormen, dan zijn wij verplicht dit te melden bij u en de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Uw gegevens maken wij nooit openbaar. Ook delen wij uw gegevens niet met derden, 
onderstaande uitzonderingen in acht genomen: 

- Toezichthoudende autoriteiten 
- De belastingdienst 
- Door ons ingeschakelde externe dienstverleners, adviseurs en verwerkers. 

 
Wij delen uw gegevens niet met landen buiten de EU/EER (“derde landen”) of met 
internationale organisaties. Wel kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens binnen de 
EU/EER openbaar moeten maken op grond van een wettelijk voorschrift, op last van 
toezichthouders of andere overheidsorganen, om onze rechten te beschermen of te 
verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude of schendingen van toepasselijke 
voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of tegen op te treden. Ook behouden wij ons 
het recht voor om persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, over te dragen in 
het geval wij (een gedeelte van) onze bedrijfsactiviteiten verkopen of overdragen. 
 
Toekomstige updates privacyverklaring 
Wij houden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In het 
geval dat deze verklaring wijzigt, dan treft u de vernieuwde versie aan op onze website 
(www.schuttertransport.nl). 
 
 
Noorden, juli 2018. 


