
Privacy verklaring 
 
 
Menoor Naamplatenindustrie B.V., verder te noemen Menoor heeft om haar werkzaamheden 
uit te voeren gegevens nodig van instellingen, ondernemers, en werknemers. 
 
De te verstrekken persoonsgegevens zijn afhankelijk van de voor u uit te voeren 
werkzaamheden. Deze gegevens betreffen tenminste: naam opdrachtgever, contactpersoon, 
adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en  de benodigde gegevens voor 
verwerken opdracht. Van particulieren en minderjarigen worden geen persoonsgegevens 
verzameld.  
Van leveranciers en opdrachtverstrekkers worden alleen bedrijfsgegevens vastgelegd, geen 
persoonsgegevens, tenzij deze vrijwillig worden verstrekt of nodig zijn voor de uit te voeren 
werkzaamheden.  
 
Door Menoor worden aan leveranciers persoonsgegevens ter beschikking gesteld die benodigd 
zijn voor de door de leveranciers uit te voeren werkzaamheden.  
Aan andere partijen worden geen gegevens verstrekt tenzij dit voortvloeit uit wettelijke 
verplichtingen.   
 
Menoor kan uw bedrijfsgegevens gebruiken voor marketing doeleinden, om u op de hoogte te 
brengen van productontwikkelingen en uw uitgevoerde opdrachten, tenzij dit bij 
opdrachtverstrekking is uitgesloten, als referentie bij inschrijvingen of offertes. Indien u dit niet 
wil is een e-mail met uw verzoek voldoende. U ontvangt daarna geen mail of productinformatie 
meer en zullen uw uitgevoerde opdrachten niet meer als referentie gebruiken. 
 
De ontvangen gegevens ingevolge uw opdracht zullen wij conform de wet (thans tenminste 7 
jaren) worden bewaard. Gegevens inzake de door ons uitgevoerde opdrachten bewaren wij 
zolang wij dit noodzakelijk achten.   
Ontvangen gegevens die niet geleid hebben tot een opdracht of tot een dienstverband zullen na 
24 maanden worden vernietigd en uit de elektronische bestanden worden verwijderd. 
  
Menoor neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. Indien u denkt dat uw persoonsgegevens niet goed zijn beveiligd of u aanwijzingen 
heeft van misbruik neemt u dan contact op via info@menoor.nl. 
 
Menoor heeft de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals 
elektronische toegangscontrole, actuele en geüpdate software, anti-virus en spam programma, 
afgesloten en beveiligde fysieke opslag. De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand 
van de techniek, noodzakelijk en redelijk is. 
 
Ieder persoon of organisatie, die noodzakelijk en of extra persoonsgegevens verstrekt, mag 
opgave van zijn/haar vastgelegde gegevens verzoeken. Menoor zal dat verzoek binnen een 
maand honoreren. 
 
Als er een beveiligingsincident ontdekt is, waarbij mogelijk persoonsgegevens zijn uitgelekt of 
verloren gegaan, zal Menoor de betreffende personen inlichten en een inschatting maken of 
het incident gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.  
Vervolgens zal Menoor het incident zo snel als mogelijk onderzoeken en de noodzakelijke 
maatregelen treffen. 


