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Privacyverklaring  
 
Chex Liftkeuringen is een geaccrediteerd bedrijf wat keuringen uitvoert aan hijs - 
en hefmiddelen voor verticaal personen- en goederentransport. 
 
Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke manier 
wij uw persoonsgegevens verwerken. 
 
Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden 
wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij: 

- duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. 
Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

- het verwerken van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens 
die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens;  

- passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen; 

- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor 
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  

- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen 
wijzen en deze respecteren. 

 
Bij het gebruik van onze diensten en de website mijnchex.nl laat u bepaalde gegevens bij 
ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle 
onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en 
functionaliteiten u op onze website gebruikt. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze website mijnchex.nl 
gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken: 

- bedrijfsgegevens;  
- contactpersoon; 
- (zakelijk) e-mailadres; 
- (zakelijk) telefoonnummer; 
- functie; 
- geslacht; 
- IBAN rekeningnummer en tenaamstelling; 
- inloggegevens mijnchex.nl. 

 
Doeleinden 
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden: 

- administratieve doeleinden (zoals rapportages, facturen, offertes); 
- informatieverstrekking; 
- bevestiging; 
- inzicht geven. 
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Verstrekking aan derden 
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is 
voor de levering van de aangevraagde diensten. Wij zullen de door u verstrekte 
gegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. 
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk 
toestemming voor geeft.  
 
Beveiliging en bewaartermijn 
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde 
toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.  
 
Dit doen wij door: 

- alleen noodzakelijke personen toegang te geven tot de gegevens; 
- het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze 

systemen; 
- alle personen die namens Chex Liftkeuringen van uw gegevens kennis kunnen 

nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan middels een Code of Ethics; 
- onze medewerkers te informeren over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
 
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de 
gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. 
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons 
dit verplicht. 
 
Externe links 
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel 
van links met onze website zijn verbonden.  
 
Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger 
dan 16 jaar), indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, 
verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 
 
Wijzigingen 
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Het is daarom aan te raden om deze 
privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte 
bent. 
 
Inzage 
U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijzigingen van deze gegevens. Vragen om 
inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u richten aan: 
Chex Liftkeuringen 
Prins Mauritslaan 33 
1171 LP BADHOEVEDORP 
 
 
 



 

 Datum: 31 augustus 2022 Pagina  3/3 CHE X LIFTKE URINGEN  

 E igenaar document :  Bestuurder  

 Bele id en ondersteuning :  BO.1 3.4 Ti te l :  Privacyverklar ing  -  websi te  

 Doel  document :  Vast leggen privacy verklar ing 

 

 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan horen wij 
dat graag. Mochten wij er desondanks er toch niet samen uitkomen, dan kunt u op grond 
van de privacywetgeving een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
Inwerkingtreding 
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 
 


