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Privacyverklaring HARKARK 
 
HARKARK gaat op een zorgvuldige manier om met klantgegevens, conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming.   

Welke gegevens heeft HARKARK?  

NAW-gegevens, in de meeste gevallen mailadressen en telefoonnummers, van voormalige, 
lopende en enkele potentiële klanten. Dit louter en puur om klantcontact te kunnen 
onderhouden. Van (voormalige) klanten beschikt HARKARK over adresinformatie, in verband 
met het kunnen sturen van facturen.  

Wat doet HARKARK met uw gegevens?  

Eventueel verkregen en bewaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het directe contact 
tussen HARKARK en het eigen clientèle. Daaronder valt: 

• Communicatie over (mogelijke) opdrachten 
• Het versturen en innen van facturen 
• Overige relevante communicatie betreffende opdrachten 

Wat doet HARKARK NIET met uw gegevens?  

• De verkregen informatie wordt niet gedeeld met derden 
• De verkregen informatie wordt niet verkocht aan derden 
• Alle andere informatie dan hierboven genoemd wordt op geen enkele manier vastgelegd 
• HARKARK verstuurt geen nieuwsbrieven en verzamelt daartoe dan ook geen 

mailadressen 
• HARKARK verzamelt evenmin op andere wijze informatie t.b.v. van marketingdoeleinden 
• HARHARK creëert geen omgevingen waarin ingelogd dient te worden; wachtwoorden 

worden niet verzameld 

Hoe bewaart HARKARK deze gegevens?  

• De informatie in kwestie wordt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden 
• De informatie bevindt zich in een beveiligde Office 365 omgeving, in een beveiligde 

netwerkomgeving, alles naar actuele stand van zaken op het gebied van document- en 
internetbeveiliging. 

• De informatie wordt bewaard gedurende de looptijd van de opdracht en maximaal vijf 
jaar na het aflopen van die opdracht.  

Juridisch 

Als betrokkene heeft u rechten, zoals vermeld in de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). U kunt contact opnemen met HARKARK als u inzage in uw 
gegevens wenst, of in de wijze waarop deze bewaard worden. Ook kunt u deze gegevens elk 
moment laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Daarnaast heeft u altijd het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
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