Privacyverklaring Geveke Bouw & Ontwikkeling

Verwerking persoonsgegevens
Geveke Bouw bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten
van Geveke Bouw bv en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier van de
Servicedesk aan Geveke Bouw bv verstrekt. Als u uw persoonsgegevens bij Geveke opgeeft of het
contactformulier invult geeft u toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.
Doel gebruik persoonsgegevens
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website gebruiken voor één of meer van
de onderstaande doelen:
-

Afhandeling van uw verzoek om informatie of publicaties;
Het onder uw aandacht brengen en het verstrekken van informatie over actuele projecten
van Geveke in uw omgeving;
Versturen van nieuwsbrieven/informatie aan geïnteresseerden van een specifiek project;
Het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
Het in behandeling van serviceverzoeken;
Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
Samenstellen gebruikersstatistieken;
Beveiliging van onze website(s).

Aan wie kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken?
Alleen medewerkers van Geveke die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden
uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen van Geveke.
Daarnaast kunnen we persoonsgegevens delen met dienstverleners die worden ingeschakeld om in
opdracht van Geveke diensten te verlenen.
In sommige gevallen moeten we ook op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens
verstreken aan derden, zoals de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel
mogelijk kunnen respecteren. Dit geldt ook als het verstrekken van uw gegevens echt noodzakelijk is
in het belang van de veiligheid van de Staat, het voorkomen of opsporen van strafbare feiten, of als
de belangen van andere mensen in het geding zijn.
Voor het beheer en onderhoud van onze computersystemen kan het verder nodig zijn dat onze
leverancier inzage heeft in de systemen. Daarbij kan de leverancier ook mogelijk uw
persoonsgegevens inzien. Dit gebeurt alleen als de leverancier ons anders echt niet kan helpen en
onder strenge voorwaarden van onder meer geheimhouding die we met de leverancier hebben
afgesproken.
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om de bezoekerservaring te optimaliseren. Een cookie is
een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze
cookies zullen alleen gebruikt worden voor het juist functioneren van de site en/of verbeteren van
onze website. Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor marketingtoepassingen of andere zaken
die uw privacy schenden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als de ‘Analytics’-dienst. Wij
gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Intrekken toestemming
U kunt de toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens op ieder moment weer
intrekken. U kunt dit doen door een bericht te sturen naar info@gevekebouw.nl of telefonisch bij
een van onze vestigingen. Wij zullen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens dan beëindigen,
tenzij wij een wettelijk grond hebben voor het gebruik.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.
Bewaartermijnen
We bewaren gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, tenzij we op
een wettelijke grond uw gegevens langer moeten bewaren.
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