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Privacyverklaring AVG
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Wanneer gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat nodig is voor
onze overeenkomst, of als u contact met ons opneemt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere zaken, tenzij
u hier toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld als u
zich voor onze nieuwsbrief hebt aangemeld. Toestemming
kunt u altijd weer intrekken. Wij zorgen voor een passende
beveiliging van uw gegevens. Uw gegevens bewaren wij
niet langer dan is toegestaan.

aan te vullen of te verwijderen.
• Overdragen van gegevens:
U kunt ons om een kopie van uw gegevens vragen, zodat
u het kunt overdragen aan een andere organisatie. Ook
kunt u ons vragen om een kopie uw gegevens rechtstreeks
over te dragen aan een andere organisatie.
• Bezwaar
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent dat wij uw
persoonsgegevens gebruiken.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Als u een offerte opvraagt hebben wij uw naam, adres, telefoonnummer, email en projectinformatie nodig. Als we een
overeenkomst met elkaar aangaan leggen wij uw naam,
adres, telefoonnummer, email, orderinformatie en Ibannummer vast. Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen registreren we alleen uw naam en emailadres. Het abonneebestand
van de nieuwsbrief wordt naast MailChimp niet aan derden
verstrekt.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van
persoonsgegevens.

Wie kan mijn gegevens inzien?
Wij leggen uw gegevens vast in het systeem die wij gebruiken
om een order te registreren en de facturatie uit te voeren.
Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die ze nodig hebben. Al onze medewerkers hebben
een geheimhoudingsplicht.
Externe partijen
• Soms schakelen wij andere organisaties in om (een deel
van) een order voor ons uit te voeren. Dan kan het voorkomen dat deze organisatie uw persoonsgegevens gebruikt.
• Soms zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens aan
 	 andere organisaties te geven. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek
 	 gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk
verplicht deze gegevens af te geven.
Met deze organisaties maken wij afspraken over beveiliging
en geheimhouding. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht
of verhuurd.
Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?
U hebt een aantal rechten om grip te houden op uw eigen
persoonsgegevens. Deze rechten leggen wij hieronder uit.
• Inzage:
U kunt ons vragen om inzicht te geven in welke persoonsgegevens wij van u hebben verzameld, waarom,
waar ze vandaan komen en wie ze hebben ontvangen.
• Aanpassen, aanvullen of verwijderen:
U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens aan te passen,

Cookies
RuitenVisie.nl gebruikt alleen technische cookies, functionele
cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. 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 bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden opgeslagen. Ook kunnen wij hiermee
onze website optimaliseren.
U kunt zich 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.

