Privacy verklaring

Voogt Graaftechniek gevestigd aan de Star11a te Leidschendam vindt het adequaat verwerken van
uw persoonsgegevens van belang. In deze privacy verklaring wordt weergeven welke gegevens wij
verzamelen en waarom wij dit doen.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken en gebruiken alleen persoonsgegevens als u gebruikt maakt van onze diensten en/of
deze aan ons zelf verstrekt. De gegevens die wij hierbij mogelijk verwerken zijn:
- Voor en achternaam
- Geslacht
- Geboorte datum en plaats
- Adres gegevens
- Telefoon nummer
- Emailadres
- Bankrekening nummer
- En overige persoonsgegevens die u actief verstrek in correspondentie, mondeling en
telefonisch contact

Maar met welk doel en op basis van welke grondslag doen wij dit?
De grondslag voor het verwerken van de gegevens komen voort uit toestemming van de betrokken
persoon, noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst en soms zijn het gewoon wettelijke
verplichtingen. Wij doen dit met de volgende doelen:
- Het verlenen van onze dienstverlening, inclusief facturatie en betalingen.
- Contact met u te kunnen opnemen om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
- En om goederen en diensten af te kunnen leveren.
Wij nemen binnen Voogt Graaftechniek geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen/besluiten. Het gaat hierbij om geautomatiseerde besluiten die worden genomen door
computers.
Hoelang bewaren wij de gegevens?
Wij bewaren de gegevens zolang nodig is voor een juiste verwerking van onze overeenkomst en
daarna volgens de wettelijke termijnen van de bewaarplicht. Bij een sollicitatie of zullen wij de
gegevens bewaren voor de duur van de sollicitatie procedure. Indien er geen relatie tot stand komt
zullen wij uw gegevens binnen een maand verwijderen of toestemming vragen of wij de gegevens
langer mogen bewaren.
Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met jou, of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven waaraan
gegevens worden verstrekt sluiten wij overeenkomsten om er voor te zorgen dat de
vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens op een en hetzelfde niveau is.
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Beveiliging van gegevens
Voogt graaftechniek neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passend maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en wijzigingen tegen te
gaan.
Recht inzage, rectificatie wissen en bezwaar
U mag ons de persoonsgegevens die wij van u hebben inzien, daarbij heeft u recht op correctie of
verwijdering van u persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om de toestemming voor
gegevens verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook heeft u het recht
op gegevensoverdraging. Dit betekend dat je een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die
wij van u hebben naar u of een andere genoemd adres te versturen. Wilt u gebruik maken van een
van deze rechten en een verzoek indienen. Stuur dan een bericht naar info@voogtgraaftechniek.nl er
wordt dan naar de wettelijke standaard getoetst of onze overeenkomst niet in gevaar komt en wij
verifiëren of de aanvraag ook over de betrokkenen gaat. wij reageren zo snel mogelijk maar in elk
geval binnen 4 weken op jou verzoek.
In het geval van een datalek zullen wij melding maken aan de autoriteit persoonsgegevens.
U hebt zelf ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens dat
kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van
misbruik neem dan contact op met onze via info@voogtgraaftechniek.nl
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