
Privacyverklaring AREA47

AREA47 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 

1. Bedrijfsgegevens

AREA 47
Bernhardlaan 39-4

6824 LE Arnhem
+31 (6) 50406313
info@area47.nl
kvk: 65186680

2. Persoonsgegevens die verwerkt worden.

AREA47 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je 
deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die 
wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer en betaalgegevens.

3. Met welk doel en op welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden.

AREA 47 verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

- Als gecertificeerde masterrigger van de KNVvL (Koninklijke Nederlandse Vereninging voor 
Luchtvaart) heeft AREA 47 de verplichting om de naam en adres van de eigenaar van de 
springuitrusting te noteren en deze voor ten minste 5 jaar te bewaren.  

- AREA 47 gebruikt naam en adresgegevens voor de facturatie van de geleverde diensten en 
producten.  Deze gegevens worden vanuit de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.  

- Betaalgegevens, inlcusief bankrekeningnummer,  worden op papier (in het kader van de 
boekhouding) en binnen het online bankkieren van de Regiobank bewaard. 

- E-mailadres en telefoonnummer worden bewaard om een goede communicatie mogelijk te 
maken met de klanten. 

4. Delen van persoonsgegevens met derden

AREA 47 deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van de overeenkomst (bijv. bij het op maat bestellen van een product) en vanwege 
adminstratieve en logistieke redenen (zoals, maar niet exlcusief, boekhouding en verzending).  AREA 
47 gebruikt persoonsgegevens niet voor, andere dan de eigen, commerciële doeleinden. 

5. Beveiliging van de persoonsgegevens

mailto:info@area47.nl


AREA 47 neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 
tegen te gaan. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien 
van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke 
software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

6. Toegang tot persoonsgegevens

Op verzoek kan informatie worden opgevraagd over de persoonsgegevens die van iemand persoonlijk
worden verwerkt.  Persoonsgegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. 
Persoonsgegevens kunnen niet verwijderd worden wanneer deze vallen onder een wettelijke 
bewaarplicht, zie punt 3. 
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