Privacyverklaring Hilberink Bouwbedrijf b.v.
Voor het uitvoeren van onze diensten verwerken wij de voor ons noodzakelijke persoonsgevens.
Deze gegevens van onze opdrachtgevers behandelen wij vetrouwlijk en met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid. In dit document laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen en waar wij deze
gegevens voor nodig hebben.

Doel van het verzamelen van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden door ons verzameld als u telefonisch, per email of via onze website contact
met ons opneemt.
De gegevens die wij verzamelen zijn contactgegevens zoals uw naam, adres, postcode, woonplaats,
(mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Hilberink Bouwbedrijf b.v. bewaart uw persoonsgegevens
niet langer dan noodzakelijk. Op basis van de fiscale bewaarplicht worden financiele gegevens tot
maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst bewaard.
Persoonsgegevens worden verwerkt voor:







Het afhandelen van informatie aanvragen;
Het uitvoeren van de administratie voor de met u gesloten overeenkomst(en);
Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie‐ en bewaarplicht;
Het verlenen van garantie
Om eventuele klachten afhandeling correct te laten verlopen.

De gegevens die wij verzamelen zijn intern noodzakelijk om onze diensten te kunnen uitvoeren.
Gegevens worden alleen verstrekt aan derden voor het uitvoeren van de met u gesloten
overeenkomst(en).

Inzien of aanpassen van uw persoonsgegevens
Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens in
te zien, aan te passen of te verwijderen. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u via
onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
Ook voor vragen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen:
Hilberink Bouwbedrijf b.v.
Koekoeksdijk 1
7938 PG Nieuw Balinge
T 0528-321236
privacy@hilberink-bouwbedrijf.nl
Ons privacy beleid blijven wij controleren en is afgestemd op het gebruik van de huidige mogelijkheden op deze
site. Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen omdat eventuele veranderingen op
onze website kunnen leiden tot wijzigingen in onze privacyverklaring.

