
 

 

 
 Privacystatement 1 van 6 
 7 december 2018  

Privacystatement 
 
 (Gerelateerd aan de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016) 
 
Scheffer Groep, gevestigd aan de Rondweg 82, 8091 XK  Wezep, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in dit privacystatement. 
 
Scheffer Groep bestaat uit: 

 Scheffer Beheer B.V. 

 JHS Investments B.V. 

 Scheffer Holding B.V. 

 Scheffer Betonboren-Sloopwerken B.V. 

 Scheffer Asbestsaneringen B.V. 

 Scheffer Verhuur-Verkoop-Reparatie B.V. 

 Scheffer Car- en Truckwash Wezep B.V. 

 

Contactgegevens: 
Scheffer Groep 
Rondweg 82 
8091 XK  Wezep 
Contactpersoon: V.P.D.M. Evers 
Tel:    +31 (0)38 376 22 22 
Mail:   info@scheffergroep.nl 
Web:   https://www.scheffergroep.nl/ 
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Privacy statement Scheffer Groep en de aan haar gelieerde ondernemingen  

Laatst gewijzigd op: 7 december 2018 

 
 
Scheffer Groep en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: ‘Scheffer Groep’ en ook 
‘wij’ en ‘ons') heeft diverse opdrachtgevers voor wie zij werkzaamheden verricht.  
 
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Wij 
hechten veel waarde aan uw privacy en wij houden ons daarom aan de regels die 
voortvloeien uit de wet- en regelgeving (AVG). Scheffer Groep realiseert zich dat het voor u 
van belang is om te weten hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en worden 
uitgewisseld.  
Door middel van dit privacy statement willen wij voor u inzichtelijk maken wat wij met de 
persoonsgegevens doen die u aan ons verstrekt.  
 
Zo vindt u in dit privacy statement onder andere antwoord op de vragen: 

 welke persoonsgegevens verwerkt Scheffer Groep?; 
 aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt (en wanneer)?; 
 wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?; 
 wat zijn uw rechten ten aanzien van de verwerkingen van de persoonsgegevens door 

Scheffer Groep.  
 
De bepalingen in dit privacy statement zijn van toepassing op:  

1. degenen die solliciteren bij Scheffer Groep en degenen die via persoonlijk contact of 
via de e-mail naar ons informatie versturen en andere bij Scheffer Groep bekend 
zijnde personen (waaronder zzp’ers) die via Scheffer Groep ter beschikking worden 
gesteld aan opdrachtgevers;  

2. alle bezoekers van onze website;  
3. werknemers of vertegenwoordigers van onze (potentiële) zakelijke relaties 

(waaronder leveranciers en opdrachtgevers van Scheffer Groep).   
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Artikel 1 Definities  

In dit statement wordt verstaan onder:  

1. Scheffer Groep: Scheffer Groep, gevestigd en kantoorhoudende te 8091 XK  Wezep, Rondweg 82;  

2. verwerker: een natuurlijke persoon, rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat ten behoeve van Scheffer Groep persoonsgegevens verwerkt;  

3. derde: ieder ander dan: u, Scheffer Groep, een verwerker, of enig persoon die onder rechtstreeks 
gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te 
verwerken;  

4. u: degene van wie persoonsgegevens door Scheffer Groep worden verwerkt;  

5. persoonsgegeven: elk gegeven dat op u betrekking heeft en ook naar u te herleiden is;  

6. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee u aanvaardt dat 
uw persoonsgegevens worden verwerkt;  

7. verwerkingsverantwoordelijke: Scheffer Groep;  

8. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 
persoonsgegevens;  

9. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot 
persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband 
brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens. (De verwerking van 
persoonsgegevens worden vastgelegd in het Verwerkingsregister van Scheffer Groep). 

 

Artikel 2 Persoonsgegevens 

1. Scheffer verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

- (zakelijke) NAW-gegevens  

- telefoonnummer  

- e-mailadres  

- functie  

- gebruikersnaam en wachtwoord (indien van toepassing)  

 

Artikel 3 Grondslagen verwerking van persoonsgegevens  

1. De persoonsgegevens worden slechts verwerkt, indien aan een van de volgende voorwaarden 
(grondslagen) is voldaan: 
 

1. Toesteming. Er is expliciete toestemming;  

2. Uitvoering van een overeenkomst. Het voorbereiden of uitvoeren van de overeenkomst die 
u met ons hebt gesloten; 

3. Wettelijke verplichting. het is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die 
op Scheffer Groep rust; 

4. Gerechtvaardigde belangen. Het is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen van Scheffer Groep of een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten 
en jouw fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan de belangen van Scheffer Groep en/of 
de derde.  
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5. Analytische doeleinden. Scheffer maakt op haar website gebruik van cookies. Voor meer 
informatie betreft deze cookies verwijs ik je naar artikel 8 en 9 van deze privacyverklaring. 

 
De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens, zijn afhankelijk van het geval. Deze zijn 
vastgelegd in het Verwerkingsregister van Scheffer Groep. 
 

Artikel 4 Doel verwerking persoonsgegevens   

1. persoonsgegevens van relaties worden door Scheffer Groep enkel verwerkt voor de volgende 
doeleinden:  

 het onderhouden van een zakelijke relatie; 

 het gebruikmaken van onze dienstverlening of die van de relatie; 

 het tot stand brengen, onderhouden en uitvoeren van de overeenkomst tussen Scheffer 
Groep en de (onderneming van de) relatie; 

 het verstrekken van informatie of het doen van aanbiedingen over onze dienstverlening en 
overige activiteiten; 

 het verlenen van toegang tot onze besloten web omgeving (indien van toepassing); 

 het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Scheffer Groep rusten. 
 

2. Scheffer Groep kan de persoonsgegevens van relaties doorgeven aan anderen, indien dit van belang 
is voor de uitvoering van haar dienstverlening, waaronder (aspirant-)werknemers, leveranciers, 
auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft 
ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Scheffer 
Groep de persoonsgegevens van relaties doorgegeven aan anderen, indien Scheffer Groep daartoe 
verplicht is op grond van geldende wet- en/of regelgeving, gerechtelijk bevel of vonnis of nadat 
daarvoor toestemming is verleend door de betrokkene. 

 

3. De persoonsgegevens van relaties worden slechts verwerkt, indien dit kan op een van 
bovengenoemde grondslagen (artikel 3).  

 

4. De (zakelijke) relatie die een account hebben aangemaakt beschikken over inloggegevens en kunnen 
in hun account gegevens beheren, de gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Als jij je 
accountgegevens volledig wilt verwijderen, neem dan contact met ons op. Wij sturen je dan een 
email met de bevestiging dat jouw account volledig is verwijderd.  

 

5. Scheffer maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. 
 

Artikel 4 Bewaartermijn  

1. Scheffer Groep bewaart de persoonsgegevens van relaties niet langer dan noodzakelijk is voor de 
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en zij houdt zich hierbij dan ook aan de geldende 
wet- en/of regelgeving.  

Artikel 6 Bescherming persoonsgegevens  

1. Scheffer Groep treft alle verplichte beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat persoonlijke 
gegevens - die Scheffer Groep verwerkt - worden beschermd.  
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Artikel 7 Verstrekking aan derden  

1. Scheffer Groep deelt, verkoopt of verhuurt geen persoonlijke gegevens van die aan Scheffer Groep zijn 
verstrekt, behalve bij met toestemming, zoals beschreven in dit privacy statement, of aan een daartoe 
bevoegde instanties. 
  

2. Scheffer Groep schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten in verband met 
het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Scheffer Groep persoonsgegevens 
verstrekt aan deze derde partijen. Scheffer Groep autoriseert deze partijen uitsluitend om deze 
gegevens te gebruiken in verband met de diensten die zij verrichten.  

 

Artikel 8 Website  

1. Scheffer Groep kan bepaalde niet-identificeerbare informatie automatisch verzamelen en opslaan 
wanneer iemand onze website bezoekt. Zo kan Scheffer Groep bijvoorbeeld iedere keer dat iemand 
onze site bezoekt IP-adres, browserinformatie, mobiele besturingssysteem (indien via een mobiele 
apparaat gebruik gemaakt wordt van onze website) en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. 
Ook vergaart Scheffer Groep informatie over bezoekpatronen en sitegebruik.  

2. De informatie die Scheffer Groep ontvangt, wordt gebruikt om de website te evalueren, te verbeteren 
en voor statistische doeleinden.  

 

Artikel 9 Cookies  

1. Scheffer Groep maakt op de website gebruik van ‘cookies’ om meer inzicht te krijgen in het gebruik 
van de website. Zo kan Scheffer Groep het aanbod en de navigatie van de website verder verbeteren. 
Een cookie is een zeer klein tekstbestand dat door het bezoek aan een website op de computer van de 
bezoeker wordt geplaatst. Dit gebeurt zonder dat de bezoeker het in de gaten heeft. Het tekstbestand 
kan bij een later bezoek worden uitgelezen, maar wel alleen door de website die het aan de computer 
van de gebruiker heeft gegeven. In het tekstbestand wordt informatie opgeslagen over het gebruik 
van de gebruiker van de website van Scheffer Groep.  

 

2. Scheffer Groep gebruikt cookies om zoekvoorkeuren te onthouden zodat deze niet telkens opnieuw 
ingevuld hoeven te worden als de pagina opnieuw wordt bezocht.  

 

3. Via de website van Scheffer Groep worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 
onderdeel van Google ‘s Analyticsdienst. Scheffer Groep gebruikt Analytics voor de benodigde 
statistieken over het gebruik van de website. Google kan de informatie aan derden verschaffen, indien 
Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. Scheffer Groep heeft hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo 
veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie die 
Google wel verzamelt wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als er bezwaar is tegen het 
gebruik van cookies, kunnen deze cookies worden uitgezet via de instellingen van de internetbrowser. 
Dit kan echter het functioneren van de website van Scheffer Groep op de browser van de bezoeker 
negatief beïnvloeden.  
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Artikel 10 Rechten van de betrokkenen  

1. Je hebt het recht om onderstaande rechten te gebruiken. Daarbij dien je er rekening mee te houden 
dat er zich omstandigheden kunnen voortdoen waarin wij bevoegd zijn om niet te voldoen aan jouw 
verzoek om kopieën van jouw persoonsgegevens te verstrekken: 

 Het recht op inzage (art.15 AVG). Dit houdt in dat je een verzoek kan doen om inzage te 
krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verzameld hebben; 

 Het recht op rectificatie (art. 16 AVG) of verbetering van jouw gegevens indien deze onjuist of 
onvolledig zijn; 

 Het recht op vergetelheid (art. 17 AVG), ook wel het recht op verwijdering van jouw 
persoonsgegevens. In sommige omstandigheden zijn wij verplicht jouw gegevens te bewaren 
op basis van een wettelijke verplichting; 

 Het recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken (art. 7 AVG); 

 Het recht op dataportabiliteit (art. 20 AVG). Hierbij heb je het recht deze gegevens aan een 
andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen; 

 Het recht om bezwaar te maken (art. 21 AVG) tegen of te verzoeken om beperking (art. 18 
AVG) van de verwerking van jouw persoonsgegevens.  

 

2. Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kan je een e-mail zenden naar 
info@scheffergroep.nl ter attentie van de heer V.P.D.M. Evers. Houd er wel rekening mee dat, nadat 
wij jouw gegevens op jouw verzoek hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens 
nog enige tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn, totdat ook die back-ups worden gewist.  

 

Artikel 11 Wijzigingen  

1. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving 
daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy statement is te vinden op de website 
www.scheffergroep.nl en kan op verzoek per post of per mail worden toegestuurd. Scheffer Groep 
raadt u aan om regelmatig dit privacy statement door te nemen, zodat je ervan op de hoogte bent van 
hoe Scheffer Groep met uw persoonsgegevens omgaat.  

 

Artikel 12 Contact  

1. Mocht je vragen of klachten hebben met betrekking tot het privacybeleid van Scheffer Groep, neem 
dan contact met ons op. Dit kan per mail via info@scheffergroep.nl of per gewone post naar Rondweg 
82, 8091 XK  Wezep, t.a.v. Scheffer Groep onder vermelding van ‘Privacybeleid’.  

 

2. Scheffer Groep zal vragen of klachten behandelen en daar uiterlijk binnen vier weken op reageren.  
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