
BK Totaal, gevestigd aan Peppengouw 142, 1351 NL Almere, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring.

BK Totaal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam 
•  Adresgegevens
•  Telefoonnummer
•  E-mailadres

BK Totaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Als u daar om verzoekt, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om 
onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

BK Totaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

BK Totaal verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de 
uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting.

BK Totaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@bk-totaal.nl. BK Totaal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, 
op uw verzoek reageren.
 

BK Totaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-
making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website van BK Totaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om 
te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
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Contactgegevens BK Totaal BV
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Peppengouw 142
1351 NL Almere

T 06 395 62 023
E info@bk-totaal.nl
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