Privacyverklaring van Gebroeders Van Vliet Riooltechniek B.V.
Gebr. Van Vliet respecteert de privacy van al haar opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en de
bewoners van het onroerend goed van onze opdrachtgevers die gebruik maken van onze diensten of waarvan
wij gebruik maken en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, vertrouwelijk
wordt behandeld. Wij gebruiken de gegevens om de overeengekomen opdracht(en), en/of de gewenste
dienst(en) zo efficiënt mogelijk en kwalitatief hoogstaand uit te voeren.
Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken dan overeengekomen, dan zijn wij
verplicht daarvoor uw ondubbelzinnige toestemming te vragen. Gebr. Van Vliet zal uw persoonlijke gegevens
niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is
voor het uitvoeren van uw opdracht en/of de dienst.
Gebr. Van Vliet gaat met de gegevens van haar opdrachtgevers op de volgende wijze om:







Gegevens verstrekt bij het verlenen van en voor de opdracht, worden uitsluitend gebruikt om de opdracht
en/of dienst op de juiste manier uit te kunnen voeren en een onderscheid te maken tussen de
verschillende opdrachtgevers;
Uw gegevens worden op een beveiligde server opgeslagen en bewaard;
Uw NAW-gegevens en e-mailgegevens worden uitsluitend gebruikt voor communicatie met u voor zover
afgesproken;
Gebr. Van Vliet verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke gegevens
niet doorgeven aan derden buiten de EU of enige internationale organisatie;
Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw
gegevens te respecteren en na te streven;

De bewaartermijn van de gegevens is erg afhankelijk van de verschillende werkzaamheden en/of scenario’s
die Gebr. Van Vliet voor haar klanten uitvoert. De minimale bewaartermijn is echter 7 jaar en afhankelijk
van de werkzaamheden en/of scenario’s worden de gegevens langer bewaard.
Tot slot heeft u te allen tijde het recht uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en/of te
verwijderen.
Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om
onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Surfgegevens bewaren we om de gebruikerservaring van
onze website te verbeteren.
Mocht u een klacht hebben over de omgang met uw gegevens, dan kunt u hierover contact opnemen met ons
kantoor via info@gebroedersvanvliet.nl of 0182 515014.

