
Privacybeleid Bravom B.V. 

Bravom B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor 

dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bravom B.V. 

handelt in overeenstemming  met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Wie is Bravom B.V.? 

Bravom B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (5554 NE) Valkenswaard, aan Kromstraat 

27, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70305609. 

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde 

informatie gebruikt? 

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, 

worden gebruikt: 

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent: 

• Om het gebruik van de website mogelijk te maken; 
• Om uw werkzaamheden in opdracht van Bravom B.V. te kunnen uitbetalen; 
• Om uw opdracht en het gebruik van de diensten van Bravom B.V. aan u te factureren; 

 

Gebruik door derden  

Bravom B.V.  kan derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden 

verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden 

van) Bravom B.V.  De werknemers van Bravom B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw 

gegevens te respecteren. 

Hoelang bewaart Bravom B.V. uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het 

doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 10 jaar na beëindiging van het 

contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij Bravom B.V. verplicht is om 

op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Bravom B.V. de wettelijke 

bewaartermijnen. 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen? 

Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij. Deze partij 

maakt gebruik van servers in West-Europa en voldoet ook aan Wet bescherming 

persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd? 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze 

website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Bravom 

B.V.  controleert regelmatig of ze aan dit privacy beleid voldoet.  


