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Privacybeleid ANG 
Privacy is van groot belang voor ANG B.V. (hierna: ANG). Persoonsgegevens worden daarom 

zorgvuldig en in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en 

regelgeving verwerkt.  

 

Dit betekent dat ANG: 

- Haar doeleinden duidelijk vastlegt voordat uw persoonsgegevens worden verwerkt, onder 

andere via deze privacyverklaring; 

- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaat en enkel de persoonsgegevens die nodig 

zijn voor onze doeleinden; 

- Uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een geldige grondslag is. 

- De benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

ANG legt deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor en namens 

ANG verwerken. 

- Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie, dataportabiliteit of 

verwijdering van uw bij ANG verwerkte Persoonsgegevens. 

 

Met dit privacybeleid informeert ANG u over de verwerking van de persoonsgegevens die wij van u 

hebben verkregen. In dit beleid leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 

verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Daarnaast leest u hier ook al uw rechten met 

betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.  

Identiteit  
ANG B.V. 

Tasveld 1C 

3417 XS Montfoort 

 

0348 471 177 

info@ang.nl 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond 
ANG verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u 

deze zelf aan ons verstrekt. Er wordt door ANG voor een aantal doelen persoonsgegevens 

verzameld. Deze doeleinden worden hieronder toegelicht.  

 

1. Contact opnemen via het contactformulier 

Als u via het contactformulier op de website contact wil opnemen met ANG dan zal een 

aantal van uw persoonsgegevens worden verzameld. In dit formulier worden alleen de 

benodigde gegevens – uw voor- en achternaam en e-mailadres – gevraagd om uw vraag of 

klacht goed te kunnen beantwoorden. Het is ook mogelijk om uw adresgegevens en 

telefoonnummer achter te laten, dit is echter niet verplicht. Deze persoonsgegevens 

verwerken wij om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Persoonsgegevens die via de 

website worden verzameld, worden door ANG alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze 

hebt achtergelaten. ANG verwerkt deze persoonsgegevens op grond van een 

gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede 
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afhandeling van uw verzoek. 

 

2. Analytics 

De website van ANG verzamelt sommige van uw gegevens om onze website te verbeteren. 

Dit doen wij via Google Analytics. Via de website worden analytische cookies van Google 

geplaatst. Deze gegevens zijn anoniem of gepseudonimiseerd en niet gebonden aan uw 

persoonlijke gegevens. U kunt hierbij denken aan informatie zoals de duur van uw 

websitebezoek of de pagina’s op de website die u veel bezoekt. ANG verwerkt deze 

persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang.  

 

ANG maakt geen gebruik van overige cookies.  

 

ANG behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist. Daarbij 

wordt getracht uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. 

De (categorieën) van ontvangers van de persoonsgegevens 
ANG verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor 

de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Wij delen uw gegevens slechts met de volgende derden: 

- De betreffende medewerkers van ons kantoor; 

- Mailservers. 

Geen verdere verwerking 
ANG zal de persoonsgegevens niet verder verwerken voor een ander doel dan waarvoor de 

persoonsgegevens zijn verzameld. Mocht ANG dit in de toekomst van plan zijn, dan zal zij voordat 

zij met die verwerking aanvangt informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante 

verdere informatie. 

Bewaartermijn 
De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen gedurende de wettelijke bewaartermijnen en 

nooit langer dan noodzakelijk voor de bepaalde doeleinden. 

Geen geautomatiseerde besluitvorming 
ANG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering, zoals bedoeld in 

artikel 22 lid 1 en 4 AVG. 

Beveiliging 
ANG neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende 

organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze maatregelen zorgen 

voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.  
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Uw rechten 
U hebt het recht om ANG te verzoeken om: 

1. Recht op inzage 

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens om te vragen die bij ANG zijn vastgelegd 

en worden bewaard. Hiervoor kunt u een e-mail sturen of telefonisch contact met ANG op 

nemen. U ontvangt dan een overzicht van uw gegevens. 

 

2. Recht op rectificatie 

Als uw gegevens niet kloppen of zijn veranderd hebt u het recht om deze gegevens te laten 

rectificeren. Wij zullen dan uw persoonsgegevens wijzigen.  

 

3. Recht op wissen van gegevens 

Als u niet langer wil dat uw gegevens bij ANG zijn vastgelegd hebt u het recht op het laten 

wissen van uw gegevens.  

 

4. Toestemming intrekken 

Hebben wij uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, 

dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming 

doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van voor de intrekking.  

 

5. Recht op het indienen van een klacht 

Als u vindt dat ANG niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, hebt u altijd het 

recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons leest u hoe u een klacht moet indienen. U kunt ook een klacht 

indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Indien u een klacht heeft over hoe 

ANG met uw persoonsgegevens omgaat, horen wij dat graag. Wij kunnen dan samen naar 

een oplossing zoeken en uw zorgen wegnemen.  

 

Het gebruik maken van bovenstaande rechten kan via een e-mailbericht naar privacy@ang.nl. De 

vragen worden uiterlijk binnen 10 werkdagen afgehandeld. Om er zeker van te zijn dat het verzoek 

echt van u komt, kunnen wij u vragen om ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen. Maak in 

dat geval de pasfoto en de strook met het paspoort- of identiteitspasnummer en uw BSN 

onleesbaar. Klachten worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken afgehandeld. 

Wijzigingen  
ANG behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg de pagina 

https://www.ang.nl/over-ons/privacywetgeving/ voor de laatste en actuele versie van dit bestand. 

Vragen? 
Heeft u vragen over ons privacybeleid of over uw privacy? Neem dan gerust contact op met onze 

Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens: 

 

Functionaris Gegevensbescherming 

Postbus 3 

3417 ZG Montfoort 

0348 471 177 / privacy@ang.nl   

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
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