Privacyverklaring Frank van Woerden Bouw BV
Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij
soms persoonlijke gegevens nodig om deze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten
verlopen.
Met de privacy verklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie
verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen
delen.
Persoonsgegevensinformatie
Wij verwerken persoonsgegevens over u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u
deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Geslacht (indien nodig)
 Geboortedatum en plaats (indien nodig)
 Nummer identificatiebewijs (indien nodig)
 Burgerlijke staat (indien nodig)
Doel verwerken persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 het leveren van onze diensten voor bouw- en renovatiewerkzaamheden
 om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
 om administratieve handelingen te kunnen uitvoeren die betrekking hebben op de
bouw/dienstverlening
 voor het maken van een nieuwsbrief over uw bouwproject
Bewaartermijnen
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de verschillende documenten tot een maximum
van 10 jaar, dit i.v.m. de garantietermijnen. Wij zullen documenten dan ook niet langer bewaren dan
strikt noodzakelijk is.
Delen met anderen
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Wij zullen uw
persoonsgegevens nooit verkopen/verstrekken voor commerciële doeleinden.
Cookies
Onze site maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij zijn
bereikbaar voor alle vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens via:
info@frankvanwoerdenbouw.nl
Beveiliging
Wij nemen de bescherming van u gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@frankvanwoerdenbouw.nl

