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Uw privacy
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. vindt het van grootbelang dat er goed omgegaan wordt met uw
persoonsgegevens. Daarom geven wij u in onderstaand privacy beleid inzicht op de informatie die
wij van u verwerken en waarom wij deze verwerken. Uw gegevens worden met de grootste
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet (AVG).
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens
Er zijn verschillende doeleinden waarvoor ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
In het kader van overeenkomsten met relaties verzamelen en verwerken wij hiertoe
contactgegevens, waaronder uw NAW-gegevens, functie, (zakelijke) mobiele telefoonnummer en
(zakelijke) e-mailadres. Verder verwerken wij de gegevens om te voldoen aan geldende wet- en
regelgeving of met uw toestemming.






Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te
kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde
levering of dienst dient te voldoen, of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te
kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de
uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens
eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat
nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde levering
of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een
bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u
te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
Om relaties en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te
houden via nieuwsbrieven. Voor deze nieuwsbrieven kunt u zich ten alle tijden uitschrijven.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde
werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Bewaartermijnen
Voor de beschreven doelen worden uw gegevens bewaard. Wij bewaren uw persoonsgegevens
alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben en/of daartoe wettelijk of contractueel worden
verplicht.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van ons
werk. Denkt u hierbij aan de projectlocatie en contactpersoon bij rechtstreekse levering ten behoeve
van een project/overeenkomst. Hierbij zullen wij alleen de strikt noodzakelijke gegevens overdragen.
Wij zullen uw gegevens nooit publiceren en gaan hier vertrouwelijk mee om.
Beveiliging
Gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens garanderen
wij een passend beveiligingsniveau door middel van technische en organisatorische maatregelen. Wij
doen er alles aan om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het
privacy beleid. De meest recente verklaring kunt u raadplegen via onze website: www.vanwijlen.eu
Inzage, vragen of verzoeken
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons beleid, of wilt u inzage in de gegevens die wij
van u hebben en wat wij hier mee doen, dan kunt u deze richten per mail aan: info@vanwijlen.eu
Ook kunt u middels dit e-mail adres het verzoek tot corrigeren of verwijderen van gegevens indienen.
Het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan uw verzoek. In dat geval laten
wij u dat gemotiveerd weten. Bent u het niet eens met de uitkomst dan kunt u bij de Autoriteit
Persoonsgegevens hierover een klacht indienen.
Wanneer uw wijziging betrekking heeft op het uitschrijven van onze nieuwsbrief, verzoeken wij u
vriendelijk dit te doen in de daarvoor aangewezen link onderaan de nieuwsbrief.

