PRIVACYVERKLARING
VAN HORIK AANNEMERS hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en
heeft in verband hiermee onder meer deze privacyverklaring opgesteld.
Contactgegevens
Naam: Van Horik Aannemers
Vestigingsadres: Esplanade 28 3221 LW HELLEVOETSLUIS
Postadres: Jan Geelstraat 2 3222 CM HELLEVOETSLUIS
KvK nr.: 24113817
BTW nr.: NL002042903B01
E-mail adres: info@vofvanhorik.nl
Privacyverklaring
Middels deze privacyverklaring wordt u geïnformeerd hoe VAN HORIK AANNEMERS uw
persoonsgegevens verwerkt, gebruikt en opslaat.
VAN HORIK AANNEMERS respecteert de privacy van al haar klanten en gaat dan ook
zorgvuldig om met de verstrekte informatie en alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Deze privacyverklaring is uitsluitend bedoeld voor de diensten van VAN HORIK
AANNEMERS. Wees u ervan van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy
beleid van eventueel genoemde andere bedrijven of organisaties op de website van VAN HORIK
AANNEMERS. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan ons privacybeleid te
accepteren.
Gebruik van verzamelde gegevens
Persoonsgegevens die worden gebruikt en verwerkt
-Voornaam
-Achternaam
-Naam bedrijf of organisatie(indien van toepassing)
-E-mail adres
-Telefoonnummer
-Adresgegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een aanvraag van een van onze diensten, vragen wij u om uw
persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om u te kunnen
benaderen en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. De gegevens worden intern
opgeslagen en wordt volgens de moderne technieken beveiligd om datalekken te voorkomen.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Voor sommige situaties kunnen wij u om persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn
om uw vragen of verzoeken te kunnen beantwoorden. De gegevens worden intern opgeslagen
volgens de moderne technieken beveiligd om zo datalekken te voorkomen.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die
worden beschreven in dit privacybeleid tenzij wij van tevoren (schriftelijk) uw toestemming
hiervoor hebben gekregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld tenzij wij van u daarvoor (schriftelijk)toestemming
krijgen. Hierbij gaat het om diensten die door derden worden geleverd en uw gegevens nodig
hebben om u van dienst te kunnen zijn.
Bewaren persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Documenten die worden opgeslagen om aan de
wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen worden maximaal 7 jaren bewaard.
Veranderingen
De privacyverklaring is afgestemd op de mogelijkheden van onze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen van deze privacyverklaring. We
raden u dan ook aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, het recht
om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van de persoonsgegevens en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U
kunt hiervoor een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@vofvanhorik.nl.
U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken een bericht.
Recht op indienen klacht
VAN HORIK AANNEMERS wilt u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat
VAN HORIK AANNEMERS niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

