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PRIVACY POLICY 

 
Wie zijn wij en wat doen we? 
Wij zijn Brukoo B.V., tevens handelend onder de naam Brukoo. Brukoo is een landelijk opererend 
dakbedekkingsbedrijf met de filosofie onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen. Op onze website 
https://brukoo.nl staat meer informatie over ons en onze diensten.  
 
Wij vinden privacy van groot belang. In deze Privacy Policy leggen we uit welke Persoonsgegevens we 
verwerken. Daarnaast leggen we uit voor welke doeleinden we Persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze 
beveiligen en hoe lang we ze opslaan.  
 
Privacy en de relevante wetgeving  
Wij verwerken Persoonsgegevens in overstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(“AVG”) en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, 
zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies. We zullen naar alle hier genoemde wetgeving 
gezamenlijk refereren als de “Relevante Wetgeving”.  
 
Persoonsgegevens  
In deze Privacy Policy wordt met het begrip “Persoonsgegevens” alle informatie bedoeld waarmee een persoon 
direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.  
 
Welke Persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze? 
Afhankelijk van de relatie die wij met een persoon hebben verwerken wij verschillende Persoonsgegevens voor 
verschillende doelen. Wij hebben hieronder uitgesplitst welke Persoonsgegevens wij verwerken van een 
(potentiële) klant of sollicitant.  
 
Gegevens van onze (potentiële) klanten: 
 

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) 

Contactgegevens bestaande klanten: 
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en 
telefoonnummer van de contactpersoon. 

Wij gebruiken deze gegevens om: 
• onze klanten op de juist wijze te benaderen in 

onze correspondentie;  
• contact met onze klanten op te nemen en te 

onderhouden.  
 

Bankgegevens van onze klanten: 
Rekeningnummer, IBAN en BIC. 

Wij gebruiken deze gegevens om: 
• betalingen van onze klanten voor onze diensten 

te controleren en te administreren; 
• om onze debiteurenlijst met openstaande 

factureren bij te houden. Hierin verwerken wij 
geen bankgegevens van onze klanten, enkel het 
factuurnummer, factuurdatum, factuurbedrag en 
handelsnaam van de klant.  

Gegevens m.b.t. eerdere diensten aan onze klanten: 
Historie van reeds verleende diensten aan de klant. 

Wij gebruiken deze gegevens om te inventariseren 
welke diensten door onze klanten zijn / worden 
afgenomen. 

Contactgegevens potentiële klanten via 
contactformulier op de website: 
Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en 
telefoonnummer.  

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te 
nemen aan de hand van het bericht. 
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Gegevens van sollicitanten: 
 

(Persoons)gegevens Doeleinde(n) 

Contactgegevens sollicitant:  
Voor- en achternaam, e-mailadres en 
telefoonnummer. 

Wij gebruiken deze gegevens om contact op te 
nemen en te onderhouden met de sollicitant. 

Sollicitatiegegevens sollicitant: 
Gegevens op het cv 

Wij gebruiken deze gegevens om in te schatten welke 
sollicitant een geschikte kandidaat is om bij Brukoo te 
komen werken. 

 
 
Waarom mogen wij Persoonsgegevens verwerken? 
Er zijn verschillende grondslagen uit de Relevante Wetgeving op basis waarvan wij Persoonsgegevens mogen of 
moeten verwerken: 
• Uitvoering van de overeenkomst: Sommige gegevens zijn noodzakelijk om de overeenkomst met onze 

klanten uit te kunnen voeren, zoals de contact- en factuurgegevens en de Persoonsgegevens die zijn 
opgenomen in de documentatie die onze klanten ons toesturen.  

• Wettelijke verplichting: Wij zijn verplicht om een aantal gegevens in onze administratie te bewaren voor de 
Belastingdienst, zoals factuurgegevens en land van vestiging. 

• Gerechtvaardigd belang: Voor de verwerking van overige gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang, 
bijvoorbeeld het verwerken van Persoonsgegevens via het contactformulier en verwerken van de gegevens 
van sollicitanten. 

 
 
Cookies 
Wij plaatsen geen cookies via de website.  
 
Hoe lang bewaren wij de Persoonsgegevens? 
Wij bewaren de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan 
wel op grond van de Relevante Wetgeving is vereist. 
 
Delen wij Persoonsgegevens met anderen? 
We kunnen gegevens over u aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
hierboven beschreven doeleinden. Met deze partijen (verwerkers) hebben wij contractuele afspraken vastgelegd 
in zogenaamde verwerkersovereenkomsten waarin – in lijn met deze Privacy Policy – onder andere is vastgelegd 
wat deze partijen met uw Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze 
verwijderd moeten worden.  
 
Hoe beschermen we de Persoonsgegevens? 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de Persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. 
Onze website is SSL/TLS gecodeerd, hetgeen u kunt herkennen aan de https:// aan het begin van de URL.  
 
Wijzigingen Privacy Policy 
Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze diensten en website te verbeteren. Wij kunnen onze Privacy 
Policy daarom van tijd tot tijd updaten. 
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Rechten en onze contactgegevens 
De betrokkenen van wie wij Persoonsgegevens verzamelen hebben het recht om: 
• ons te verzoeken om gegevens te corrigeren of te updaten; 
• ons te verzoeken om gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen; 
• ons te verzoeken op een kopie van de Persoonsgegevens die we verwerkt hebben; wij kunnen deze kopie op 

verzoek van de betrokkene ook doorsturen naar een andere databeheerder; 
• bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van Persoonsgegevens; 
• een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien betrokkene denkt dat wij gegevens 

onrechtmatig verwerken. 
Wij zetten ons in om op zulke verzoeken binnen 14 dagen na ontvangst te reageren.  
Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, maar ook in het geval van andere vragen, opmerkingen of zorgen 
over de manier waarop wij met Persoonsgegevens omgaan, kunt u een e-mail sturen aan info@brukoo.nl. 
 
 
Brukoo B.V. 
Adres: Kolk 26, 4241 TJ te Arkel 
Telefoonnummer: 088 522 35 00 
Website: https://brukoo.nl  
Kamer van Koophandel: 81236905 


