Priv acyverklaring
Biesmans Stukadoorsbedrijf BV is v erantwoordelijk v oor de v erwerking v an persoonsgegev ens zoals
weergegev en in deze priv acyv erklaring.

1.

Contactgegevens:

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV
Kleine Breinder 7
6365 ET SCHINNEN
Tel.046-4398050
mail@biesmansafbouw.nl

2.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV v erwerkt uw persoonsgegev ens doordat u gebruik maakt v an onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons v erstrekt. Hieronder v indt u een ov erzicht van de
persoonsgegev ens die wij v erwerken: -

Voor- en achternaam
Adresgegev ens
Telefoonnummer
E-mailadres

3.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegev ens te v erzamelen ov er websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben v an ouders of v oogd. W e kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. W ij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activ iteiten v an hun kinderen, om zo te v oorkomen dat er gegev ens ov er kinderen v erzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er v an ov ertuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegev ens hebben v erzameld ov er een minderjarige, neem dan contact met ons op v ia
mail@biesmansafbouw.nl, dan v erwijderen wij deze informatie.

4.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV v erwerkt uw persoonsgegev ens v oor de v olgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstv erlening uit te kunnen v oeren
- Om goederen en diensten bij u af te lev eren
- Biesmans Stukadoorsbedrijf BV v erwerkt ook persoonsgegev ens als wij hier wettelijk toe v erplicht zijn,
zoals gegev ens die wij nodig hebben v oor onze belastingaangifte.

5.

Geautomatiseerde besluitvorming

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV neemt niet op basis v an geautomatiseerde v erwerkingen besluiten ov er
zaken die (aanzienlijke) gev olgen kunnen hebben v oor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv oorbeeld
een medewerker v an Biesmans Stukadoorsbedrijf BV) tussen zit.

6.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV bewaart uw persoonsgegev ens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarv oor uw gegev ens worden v erzameld. Voor onze financiële administratie is dit
de wettelijke bewaartermijn v an 7 jaar.

7.

Delen van persoonsgegevens met derden

Biesmans Stukadoorsbedrijf BV v erkoopt uw gegev ens niet aan derden en v erstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is v oor de uitv oering v an onze ov ereenkomst met u of om te v oldoen aan een
wettelijke v erplichting. Met bedrijven die uw gegev ens v erwerken in onze opdracht, sluiten wij een

bewerkersov ereenkomst om te zorgen v oor eenzelfde niv eau v an bev eiliging en v ertrouwelijkheid v an
uw gegev ens. Biesmans Stukadoorsbedirjf BV blijft verantwoordelijk v oor deze v erwerkingen.

8.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Biesmans Stukadoorsbedirjf BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische
cookies die geen inbreuk maken op uw priv acy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk v oor de technische werking v an de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen erv oor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijv oorbeeld uw v oorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden v oor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
informatie die eerder is opgeslagen v ia de instellingen v an uw browser v erwijderen.

9.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegev ens in te zien, te corrigeren of te v erwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw ev entuele toestemming v oor de gegev ensverwerking in te trekken of bezwaar t e
maken tegen de v erwerking v an uw persoonsgegev ens door Biesmans Stukadoorsbedrijf BV en heeft u
het recht op gegev ensov erdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een v erzoek kunt indienen om
de persoonsgegev ens die wij v an u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een v erzoek tot inzage, correctie, v erwijdering,
gegev ensov erdraging v an uw persoonsgegev ens of v erzoek tot intrekking v an uw toestemming of
bezwaar op de v erwerking v an uw persoonsgegev ens sturen naar mail@biesmansafbouw.nl. Om er
zeker v an te zijn dat het v erzoek tot inzage door u is gedaan, v ragen wij u een kopie v an uw
identiteitsbewijs met het v erzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerserv icenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming v an uw priv acy. W e reageren zo snel mogelijk,
maar binnen v ier weken, op uw v erzoek. Biesmans Stukadoorsbedrijf BV wilt u er tev ens op wijzen dat u
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegev ens. Dat kan v ia de v olgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biesmans Stukadoorsbedrijf BV neemt de bescherming v an uw gegev ens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, v erlies, onbev oegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegev ens niet goed bev eiligd zijn
of er aanwijzingen zijn v an misbruik, neem dan contact op met ons v ia mail@biesmansafbouw.nl

11. Wijzigingen
Deze priv acyv erklaring kan gewijzigd worden door bijv oorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de v erklaring periodiek te raadplegen.

