Privacy verklaring
Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Graumans Hekwerk B.V., ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel onder nummer 20089424 op de website www.graumanshekwerk.nl
Ons adres:
Leerlooierstraat 7
4871 EN Etten-Leur
Ons telefoonnummer:
076-5033686
Ons e-mailadres:
info@graumanshekwerk.nl
Algemeen
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking
houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze
verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig door te nemen.
Beveiliging
Wij spannen ons in om de website te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens. Wij doen dit bijvoorbeeld door middel van SSL beveiligde verbindingen.
Het is uw verantwoordelijkheid de apparatuur waarmee u van onze website bezoekt en
gebruikt te beveiligen, bijvoorbeeld met een virusscanner.
Persoonsgegevens
Door het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn: gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn. Wij bewaren en
gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de
gegevens van u ter beschikking gesteld hebben gekregen.
Emailadres
Als u een vraag wilt stellen of contact met ons wilt opnemen, kunt u gebruik maken van ons
emailadres vermeld op onze website. De gegevens die u aan ons via het emailadres verstrekt,
gebruiken wij uitsluitend om antwoord te geven op uw vraag of commentaar.
De grondslag op basis waarvan wij de persoonsgegevens verwerken is: het kunnen uitvoeren van
uw verzoek voor informatie of het reageren op uw commentaar

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen
wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een
offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw
persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant
bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van
zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.
De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze
administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw
persoonsgegevens verwijderen.
Vragen, recht van inzage, correctie en verwijdering
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Om misbruik te
voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
U heeft ingevolge de AVG de volgende rechten:
• Het recht om inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van
de verwerking, alsmede het recht om tegen (verdere) verwerking bezwaar te maken.
• Het recht om uwe gegevens mee te nemen en/of over te dragen.
• Indien de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming, heeft u te allen
tijde het recht deze toestemming in te trekken.
• U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de
verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van
de laatste versie.

