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Privacy Policy  

Diepstraten Wapeningstaal acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang.  

Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop 

Diepstraten Wapeningstaal B.V. persoonsgegevens van relaties verwerkt waaronder 

klanten,leveranciers,onderaannemers,bezoekers van onze website en Social Media. Uiteraard worden  

deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt 

Diepstraten Wapeningstaal B.V. zich aan de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) en de 

Uitvoeringwet AVG. 

Dit betekent dat wij: 

- Duidelijk via deze privacy Policy vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens  

  verwerken. 

- Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig  

  zijn voor die doeleinden . 

- Uw persoonsgegevens verweken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten en u toestemming  

  vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is , 

-  Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook  

  eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. 

- Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage bieden, als daar  

  aanleiding toe bestaat te corrigeren van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen  

  om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken .  

Verwerking van persoonsgegevens: 

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de  

gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd. 

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het  

doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke 

toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich voordoet; 

 

1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak: 

Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of een rechterlijke 

uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten. 

 

 

2. Toestemming: 

In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens verzamelen  

en gebruiken. 

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke situaties dit gebeurt en waarom  

wij dit doen leggen wij hieronder uit. 

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw  

naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en foto’s en eventueel uw filmpjes, 

Wij verwerken de volgende gegevens: 

Contactgegevens:  

Dit zijn de gegevens om contact met u op te kunnen nemen zoals uw naam, telefoonnummer, huisadres of e-

mailadres en facturatiegegevens.  

Klikgedrag en cookies:  

Klikgedrag zijn gegevens over uw bezoek aan onze website via cookies.  

Cookies zijn kleine bestandjes die uw voorkeuren tijdens het surfen op onze website onthouden en worden 

opgeslagen op uw eigen computer. Zo kan uw browser opnieuw herkend worden. 

Apparaatgegevens:  

Apparaatgegevens zoals IP-adres, toestel identifier, schermresolutie, type  

en versie browser en besturingssysteem. 
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Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens? 

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Diepstraten Wapeningstaal uw persoonsgegevens  

verzamelt en verwerkt. In het kader van haar overeenkomsten met relaties verzamelt en verwerkt  

Diepstraten Wapeningstaal B.V. hiertoe contactgegevens, waar onder uw naam, adresgegevens,  

(mobiele) telefoonnummer en (zakelijk) emailadres . 

- Offerte – Contract-Facturatie  

Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te  

kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of  

dienst te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u kunnen verrichten, te kunnen 

factureren en met u vlot en efficient te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de 

overeenkomst . 

- Offerte – Contract-Facturatie  

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer  dan zijn uw persoonsgegevens  

eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst . Bij inkoop is dat nodig  

om u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft 

dient te voldoen, een offerte aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen.  

U facturen te kunnen betalen en vlot en efficient met u te kunnen communiceren over andere  

aspecten van de overeenkomst.  

- Contactformulieren 

Via onze website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over onze werkzaamheden.  

Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam en e-mailadres. 

- Klikgedrag en Cookies 

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het  

bezoek van onze website. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch  

onderzoek. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Het type cookies dat  

wij gebruiken zijn analytische cookies. Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van onze website  

meten. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren. 

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende 

persoonsgegevens verstrekt dan is het echter mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden  

geen uitvoer kunnen geven. 

Doorgifte aan derden  

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw  

persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons 

toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte 

voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een 

onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte 

verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office, Binfos software systeem, 12build platform, Accountview, 

Bouwpas en GPI en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.  

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 e ́e ́n 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 

persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Diepstraten 

Wapeningstaal B.V. zich aan de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringwet AVG. 
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Beveiliging  

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonsgegevens, maakt Diepstraten 

Wapeningstaal B.V. gebruik van technische en organitorische  beveiligingsprocedures. Deze procedures 

garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te 

beschermen persoonsgegevens waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de 

Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.  

Links naar andere websites 

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw 

persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website 

die u bezoekt. 

Uw rechten  

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding 

bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. 

Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw 

persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw 

gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging 

van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen 

kunt u zich wenden tot, Office manager –Functionaris gegevensbescherming, S. Tajjiou. 

Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u 

uiteraard contact met ons opnemen. 

Wijzigingen 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom 

regelmatig onze website voor een update van ons privacy beleid. 

Vragen   

Als u vragen heeft over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke 

vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, dan kunt u altijd contact met ons 

opnemen.  Zie de contactgegevens hieronder van onze Functionaris gegevensbescherming. 

Daarnaast is er het recht te verzoeken gegevens te (laten) verwijderen of bezwaar te maken tegen 

verwerking van gegevens. 

Office Manager 

Functionaris gegevensbescherming  

Diepstraten Wapeningstaal :  

S. Tajjiou,   

s.tajjiou@diepstratenwapeningstaal.nl  

0184-620366 

Let op , maak duidelijk wie u bent en houdt er rekening mee dat wij u kunnen vragen een formulier in te 

vullen om te voorkomen dat we géén gegevens van de verkeerde klanten en/of  leveranciers verwijderen. 

Klacht indienen 

Wanneer u vindt dat Diepstraten Wapeningstaal B.V. niet juist omgaat met uw persoonsgegevens, dan 

heeft u het recht een klacht bij ons in te dienen. Dit kan uitsluitend schriftelijk en ingediend worden bij onze 

Office manager S. Tajjiou . 

 


