
PRIVACY VERKLARING

Onze gegevens:
47-Produkties is gevestigd in Hilversum en wordt vertegenwoordigd door Mark van der Meulen, eigenaar.

Onze adresgegevens:
47-Produkties
Veerstraat 29H
1211HJ Hilversum

www.47-Produkties.nl
Info@47-Produkties.nl

Persoonsgegevens:
47-Produkties verwerkt alleen de persoons- en bedrijfsgegevens welke strikt noodzakelijk zijn om onze diensten uit te 
voeren, dat wil zeggen: gegevens ten behoeve van contact met uw bedrijf, en gegevens die noodzakelijk zijn voor het 
voeren van een financiele administratie. 
We verwerken de volgende persoons- en bedrijfsgegevens:

• Bedrijfsnaam
• Indien bekend de naam en geslacht van de persoon die binnen uw bedrijf verantwoordelijk is voor uw 

administratie
• De bedrijfsgegevens van uw bedrijf, te weten

◦ Naam
◦ Adres
◦ Telefoonnummers
◦ BTW nummer
◦ KVK nummer
◦ Bankrekeningnummers

• Naam, e-mailadressen en telefoonnummers van medewerkers binnen uw bedrijf welke van belang zijn voor 
contact met uw medewerkers.

Wij verwerken geen privacy gevoelige persoonlijke informatie over personen.

Delen van gegevens:
Gegevens zullen nooit met derden verkocht worden tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Dat wil zeggen dat we
daarover contact met u opnemen middels email of telefoon. Wij verstrekken bovengenoemde informatie enkel indien dit 
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Onze administratie wordt gedaan door een externe partij, zij ontvangen van ons enkel de factuur gegevens zoals 
vermeldt op onze factuur.
Te weten:

• Bedrijfsnaam
• Contactpersoon van de administratieve afdeling (indien bekend)
• Adresgegevens (Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats)
• Uw klantnummers zoals u bij ons in de administratie staat

Bewaren van gegevens:
47-Produkties bewaard uw gegevens zolang als noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden of zolang 
als er een wettelijke verplichting is deze gegevens te bewaren. 

Cookies
47-Produkties maakt geen gebruik van cookies op onze website (http://www.47-produkties.nl), daarnaast wordt door ons 
niet bijgehouden wat u op onze website doet. Ook door derden worden er geen cookies geplaatst. U kunt op onze 
website een contactformulier invullen. Voor het behandelen van uw bericht hebben we een aantal gegevens van u nodig.

• Uw naam
• Uw e-mailadres (om contact met u op te nemen)

Social Media
47-Produkties is te vinden via Facebook (https://www.facebook.com/47Produkties)
Het enige wat wij hiervan zien is of dat u een bericht “liked”, daarbij krijgen wij een melding met daarin uw naam, in het 
geval van het bekijken van uw profiel zien wij alleen de gegevens die u bij Facebook openbaar gedeeld hebt staan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, of zelfs te verwijderen, tenzij dat wij een wettelijke
verplichting hebben deze gegevens te bewaren. Indien u wenst uw gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen, dan 
kunt u een mail sturen naar inf@47-produkties.nl met daarin uw verzoek. Wij zullen u danzo snel mogelijk, maar uiterlijk 
binnen vier (4) weken uw gegevens aan u retourneren.

Beveiligen van gegevens:
47-Produkties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en draagt er zorg voor dat uw gegevens niet verloren 
gaan, misbruikt worden, of via onbedoelde toegang openbaar gemaakt kunnen worden.

http://www.47-Produkties.nl/
mailto:inf@47-produkties.nl
https://www.facebook.com/47Produkties
mailto:Info@47-Produkties.nl


PRIVACY STATEMENT

Our data:
47-Produkties is located in Hilversum and is represented by Mark van der Meulen, owner.

Our address details:
47-Produkties
Veerstraat 29H
1211HJ Hilversum

www.47-Produkties.nl
Info@47-Produkties.nl

Personal data:
47-Produkties only processes the personal and company data that are strictly necessary to execute our services, that is: 
data for the purpose of contact with your company, and information that is necessary for conducting a financial 
administration.
We process the following personal and company data:

• Company Name
• If known the name and gender of the person who is responsible for your administration within your company
• The company details of your company, namely

◦ Name
◦ Address
◦ Phone numbers
◦ VAT number
◦ Chamber of Commerce number
◦ Bank account numbers

• Name, e-mail addresses and telephone numbers of employees within your company that are important for 
contact with your employees.

We do not process privacy sensitive personal information about individuals.

Sharing data:
Data will never be sold with third parties unless you give explicit permission for it. This means that we contact you by 
email or telephone. We provide the afore mentioned information only if this is necessary for the execution of our work or 
to comply with a legal obligation.
Our administration is done by an external party, they only receive the invoice data from us as stated on our invoice.
To know:

• Company Name
• Contact person of the administrative department (if known)
• Address details (Street name, house number, postcode and city)
• Your customer numbers as you are with us in the administration

Storage of data:
47-Productions keep your data as long as necessary for carrying out our work or as long as there is a legal obligation to 
keep this data.

Cookies
47-Produkties does not use cookies on our website (http://www.47-produkties.nl), in addition we do not keep track of 
what you do on our website. Also no cookies are  placed by third parties. You can fill in a contact form on our website. To
handle your message, we need some information from you.

• Name
• Email adress (to get in touch with you)

Social Media
47-Productions can be found via Facebook (https://www.facebook.com/47Produkties)
The only thing we see is whether you "liked" a message, we get a message with your name in it, in the case of viewing 
your profile we only see the data that you have publicly shared with Facebook.

View, modify or delete data:
You have the right at all times to view, change or even delete your data, unless we have a legal obligation to keep this 
information. If you wish to view, change or delete your data, you can send an e-mail to inf@47-produkties.nl with your 
request. We will then return to you as quickly as possible, but no later than within four (4) weeks.

Securing data:
47-Produkties takes the protection of your data seriously and ensures that your data is not lost, misused, or made public 
through unintentional access.


