Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
AWS Asfaltwerken te Someren (KvK 55187358) is een organisatie werkzaam op het gebied van Asfaltreparaties en Asfaltonderhoud. Werkzaamheden hieromtrent worden op
locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. Via onze websites bieden wij allerlei informatie aan. In onze samenwerkingen verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel
persoonsgegevens genoemd. AWS Asfaltwerken doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens en verwacht datzelfde ook van alle partners
waarmee wij werken. Persoonsgegevens worden door ons dan ook te aller tijden zorgvuldig verwerkt met de daarbij behorende privacywetging in acht te nemen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat wij:
•
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•
je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist (denk hierbij aan
nieuwsbrieven ed.);
•
jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
•
wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens
verwerken;
•
jouw rechten respecteren door jouw persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of een verzoek wilt indienen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch

+31 493 842 840 (Ma tm vrij van 7.30 tot 17:00 uur)

E-mail

marketing@asfaltwerken.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het afnemen van onze diensten en het bezoeken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die wij vervolgens opslaan
in onze systemen. Wij verwerken niet altijd (alle onderstaande) gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij gebruikt. Zo
verwerken wij je CV alleen wanneer als je bij ons solliciteert (en je toestemming hebt gegeven deze te bewaren) en websitebezoek alleen wanneer je hebt aangegeven dat je
contact met ons wilt.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt en de samenwerkingen die we met elkaar aan gaan kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:
•
Naam
•
Naw gegevens
•
Bedrijfsgegevens
•
Betaalgegevens
•
BSN nummers
•
Cv / motivatiebrief (incl geboortedatum / foto / ed.)
•
E-mailadressen
•
Functie
•
Telefoonnummer
•
Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
•
•
•
•
•
•

om de opdracht/werkzaamheden uit te kunnen voeren, te verwerken en te factureren; en/of.
om je sollicitatie te verwerken; en/of.
om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken; en/of.
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post; en/of.
om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties; en/of,
om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, maar eankel als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en realisatie van de werkzaamheden of
wanneer daarvoor een wettelijk plicht is.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen worden genomen en dar deze
regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens voor onbepaalde tijd, zo lang te AWS Asfaltwerken bestaat.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Om jouw gegevens in te zien of te verwijderen kun je contact opnemen met ons (+31 493 842 840) Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot
inzage , je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen..
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag met vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan
heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact
opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 20 april 2018

