Privacyverklaring Dakdekkersbedrijf Peter Ummels B.V.
Deze privacyverklaring is bedoeld voor de verwerking van persoonsgegevens door Dakdekkersbedrijf
Peter Ummels B.V., onder meer via onze website (https://www.dakdekkersbedrijf-ummels.nl/)

Contactgegevens
KvK-nummer:

14050909

Adres:

Boschstraat 28c
6442 PB Brunssum

Telefoonnummer:

06 29 19 22 15
045 522 08 71

E-mailadres:

d.schwillens@dakdekkersbedrijf-ummels.nl

Algemeen
Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywetgeving en zorgen ervoor
dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring benoemen wij
uw rechten en plichten.

Persoonsgegevens en bewaartermijnen
Wij verzamelen via onze website enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. U mag
ons altijd vragen de door u aan ons verstrekte gegevens te verwijderen. Wanneer u dat niet doet,
bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor verlenen van onze diensten,
voor de uitoefening van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doelen gegevensverwerking
De door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken wij enkel voor de doelen waarvoor deze zijn
verstrekt.

Beveiliging
Wij doen er alles aan om te voorkomen dat uw persoonsgegevens verloren gaan, gestolen worden
of anderszins onrechtmatig worden gebruikt. Daartoe hebben wij de nodige technische en
organisatorische maatregelen getroffen.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij verstrekken uw
persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve wanneer wij daartoe contractueel
of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, dan kunt u contact met
ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.
U heeft de volgende rechten:
-

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we verwerken en wat we daarmee doen;

-

inzage krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
laten corrigeren van fouten;
laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Geeft u altijd duidelijk aan wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.

Klachten indienen
Als u vindt dat we u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

