Privacyverklaring
Grondverzet- en Aannemingsbedrijf van der Meer BV
Deze verklaring is van toepassing op de website: www.vander-meer.nl
Aanleiding
Van der Meer BV hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat
hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt
u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
Persoonsgegevens die wij verwerken
De website: www.vander-meer.nl van Van der Meer BV verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Functionele standaard server-logs
Van der Meer BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren.
Hosting
De hosting van de server wordt uitgevoerd door het gecertificeerde Trans-IX Hosting
Cookies
Van der Meer BV gebruikt alleen functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische
werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat.
Social media
Van der Meer BV maakt gebruik van social media, zodat onze nieuwsberichten gemakkelijk te delen zijn. De berichten
worden zorgvuldig opgesteld en zullen nooit zonder toestemming geplaatst worden. Het gebruik van social media is de
eigen verantwoordelijkheid van ieder gebruiker. De meeste social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de
EU-US Privacy Shield. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social mediakanalen om te weten wat zij met de
verzamelde informatie doen.
Uw rechten
Recht op inzage: het recht om uw gegevens in te zien.
Recht op rectificatie: het recht om uw gegevens te wijzigen.
Recht op overdracht(dataportabiliteit): het recht om uw gegevens over te dragen.
Recht op wissen van gegevens: het recht om te worden “vergeten”.
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): het recht om bezwaar of een klacht in te dienen tegen uw
gegevensverwerking
Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken
U kunt contact met ons opnemen met betrekking tot uw verwerkte gegevens door een e-mail te sturen of telefonisch
contact op te nemen met Van der Meer BV. Het streven is om binnen een week te reageren. Mocht u het niet eens zijn met
ons handelen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Deze contactgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Recht te openbaren
Van der Meer BV behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van
der Meer BV dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of
veiligheid van Van der Meer BV te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te
respecteren.
Vragen
Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:
Grondverzet- en Aannemingsbedrijf van der Meer bv.
Trekdyk 4
8629 EG Scharnegoutum
0515-413879 / info@vander-meer.nl
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