
 
1. Privacyverklaring 

Specker Self-Storage neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. 
Gegevensbescherming en bescherming van uw privacy bij het verwerken van 
persoonsgegevens vormen een belangrijk punt voor ons, waarmee wij rekening houden in 
onze bedrijfsprocessen. Uw gegevens wordt verwerkt op basis van toepasselijke wetgeving 
inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring komt aan bod welke gegevens wij van u 
verwerken en wat uw rechten zijn. 
 

2. Toepasselijkheid Privacyverklaring 
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Specker Self-
Storage verzamelt, gebruikt, deelt en opslaat wanneer u: 

- Opslagruimte bij Specker Self-Storage huurt; 
- De website van Specker Self-Storage bezoekt; 
- Wanneer u contact met Specker Self-Storage heeft. 

 
Specker Self-Storage kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen en u over eventuele 
wijzigingen informeren door de gewijzigde verklaring op de website te publiceren en u te 
informeren per e-mail voordat deze wijzigingen van kracht worden. 
 

3. Gegevens die wij verzamelen 
Specker Self-Storage verzamelt de volgende gegevens: 

- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum 
- Adres en woonplaats 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Kopie ID 
- IBAN-rekeningnummer 
- Uittreksel Kamer van Koophandel 
- Contactmomenten  
- IP- adres, browsertype en surfgedrag bij bezoek aan onze website.  

 
4. Doeleinden gebruik persoonsgegevens 

Specker Self-Storage verwerkt u persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
- Voor het leveren van onze diensten; 
- Voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving; 
- Om contact met u te onderhouden. 

 
5. Verstrekken persoonsgegevens aan derden 

Specker Self-Storage verstrekt u persoonsgegevens aan derden als zij ondersteunende 
diensten bieden ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en aan incassobureau 
als u financieel in gebreke blijft.  
 
Uitsluitend wanneer Specker Self-Storage hiertoe wettelijk verplicht is, verstrekken wij uw 
persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. 
Specker Self-Storage zal uw persoonsgegevens niet uitwisselen met derden voor 
commerciële doeleinden. 
 
  



6. Beveiliging  
Specker Self-Storage treft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen 
om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang 
door onbevoegden. 
 

7. Bewaartermijn 
Specker Self-Storage bewaart uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn voor de 
verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarnaast slaat Specker 
Self-Storage persoonsgegevens op als dit wettelijk verplicht is. Zo moeten facturen 7 jaar 
worden bewaard.  
 

8. Uw rechten 
Op grond van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u recht van 
toegang tot uw gegevens, recht tot het corrigeren van uw gegevens, recht uw 
persoonsgegevens te verwijderen, recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te 
beperken en het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  
 

8.1. Toegang tot uw gegevens 
U heeft het recht te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om toegang te 
krijgen tot deze gegevens. Wij zullen uw toegangsverzoek honoreren en uw een kopie sturen 
van deze persoonsgegevens. 
 

8.2. Recht van rectificatie 
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren ingeval deze niet kloppen of 
onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij de onjuiste gegevens en/of vullen wij onvolledige 
gegevens aan.  
 

8.3. Recht van verwijdering  
U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, wat betekent dat Specker Self-
Storage uw gegevens verwijdert. Verwijdering van persoonsgegevens kan uitsluitend gedaan 
worden in gevallen die in artikel 7 van de AVG zijn beschreven.  
 

8.4. Recht van beperking van verwerking 
U heeft het recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, dit houdt in 
dat Specker Self-Storage het verwerken van uw persoonsgegevens voor een bepaalde tijd 
opschort. Dit recht belet Specker Self-Storage niet uw persoonsgegevens opgeslagen te 
houden. 
 

8.5. Recht van bezwaar 
U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wat 
inhoudt dat u Specker Self-Storage kunt vragen uw persoonsgegevens niet langer te 
verwerken. 
 

9. Slotbepaling 
Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot deze privacyverklaring, 
neem dan contact met ons op. U heeft ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


