PRIVACYVERKLARING - Huijberts Gevelbouw
Huijberts Gevelbouw (KvK: 51935716) verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk
van dienst te zijn. Omdat wij uw privacy belangrijk vinden nemen wij alle passende maatregelen om
uw privacy te beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AGV, ook bekend als de Global Data Protection Regulation) en alleen met uw
toestemming. In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat wij met uw gegevens doen.
Met welk doel verwerken we uw persoonsgegevens?
Huijberts Gevelbouw verwerk uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten met ons. Deze overeenkomsten hebben met namen betrekking op het adviseren
over en het offreren van aluminium kozijnen en aanverwante artikelen en het daadwerkelijk
produceren, leveren en monteren van deze producten. De gegevens kunnen ook gebruikt worden
om u naderhand van service en/of garantie te voorzien, u van informatie te voorzien over de status
van uw sollicitatie en om onze dienstverlening te optimaliseren en te voldoen aan wet- en
regelgeving.
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in
ons 'Privacybeleid'. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat u uw gegevens voor deze
nieuwe doeleinden gebruikt, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen in onze regels voor de
bescherming van privacy en om u de mogelijkheid te geven om akkoord te gaan of te weigeren.
Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Als u onze website bezoekt, ons een e-mail stuurt of ons op een andere manier voorziet van uw
persoonsgegevens zullen wij (een deel van) de volgende gegevens registreren: voornaam,
achternaam, woonadres, werkadres, (mobiel) telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, bedrijf,
functie, CV, gesproken of geschreven tekst, e-mailadres en/of IP-adres.
In het kader van marketingactiviteiten houden wij algemene bezoekgegevens bij van uw bezoek aan
onze website www.huijbertsgevelbouw.nl. Hiervoor kunnen met name het IP-adres van uw
computer, het tijdstip van bezoek en de gegevens (cookies) die de browser van de websitebezoeker
meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en
klikgedrag op de website. Gegevens worden hierbij zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens
zorgen ervoor dat wij de inhoud van onze website beter af kunnen stemmen op de voorkeuren van
onze website-bezoekers.
Hoe verzamelen wij deze gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens via onze website, daarbij maken wij gebruik van cookies. Ook wanneer
u ons belt of een e-mail stuurt ontvangen wij de gegevens die u ons geeft.
Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
Wij beschermen de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en
administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang,
openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls,
encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers.
Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze
contactgegevens vindt u onderaan deze verklaring.
Welke rechten heeft u in relatie tot uw persoonsgegevens?
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het
onderstaande adres) indienen om uw persoonsgegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt
dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk

verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie
over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u
dan niet meer – tenzij op uw nadrukkelijke verzoek – benaderen met die informatie. Bent u het niet
eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, laat het ons dan weten.
Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt een klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Huijberts Gevelbouw bewaart persoonsgegevens die wij verwerken alleen zolang u ons dat toestaat
en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. U hebt op elk moment
de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of uw gegevens te laten verwijderen/aanpassen
door een e-mail te sturen naar onderstaand e-mailadres.
Delen of verkopen wij uw persoonsgegevens?
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet. Wij delen uw persoonsgegevens alleen buiten Huijberts
Gevelbouw met uw toestemming, zoals vereist door de wet, of met bedrijven ons helpen onze
verplichtingen met u na te komen, en dan alleen met partners die de verplichting van Huijberts
Gevelbouw om uw privacy en gegevens te beschermen delen.
Neem contact met ons op als u vragen heeft
Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke
manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via info@huijbertsgevelbouw.nl.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website
www.huijbertsgevelbouw.nl steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.

