PRIVACY STATEMENT per 25/05/2018

Persoonsgegevens die worden verwerkt:
VGB Watertechniek BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nr. 50090763, kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u telefonisch, via
WhatsApp, email of website met ons contact heeft gezocht of wij u benaderen naar
aanleiding van een mondeling ontvangen verzoek daartoe. Wij kunnen de volgende
persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw mobielnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Coördinaten van grondstukken betrekking hebbend op ingediende aanvraag
– Betaalgegevens
– Bestelgegevens
Waarom wij uw gegevens nodig hebben:
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) 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 dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en
efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
Bent u een (potentiële) 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 kunnen 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,
uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren
over andere aspecten van de overeenkomst.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of
onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan
de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.
Hoe gebruiken wij uw gegevens:
Wij gebruiken uw gegevens voor het leveren van onze diensten en om contact met u
te onderhouden ten aanzien van de door u gevraagde diensten/leveringen in
breedste zin van het woord, u op de hoogte te brengen van nieuwe ontwikkelingen
binnen ons bedrijf, voor onze administratie en het voldoen aan wet- en regelgeving.
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Wij doen dit via mobiele telefoon, e-mail en social media. U kunt zich ten alle tijde
schriftelijk afmelden door een email te sturen naar info@vgbwatertechniek.nl wij
zullen uw gegevens dan zo spoedig mogelijk verwijderen.
Delen met anderen:
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 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 één 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 waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te
bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw
persoonsgegevens verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek:
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te
verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden
verstrekt.
Google analytics:
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van onze bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het
adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen
op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
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Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt,
om rapporten over onze Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk
wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om
via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Beveiligen:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u
meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@vgbwatertechniek.nl.
Algemene leveringsvoorwaarden:
Op al onze leveringen en diensten als ook op de privacy statement zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Utrecht onder nummer 50090763, aldaar in te zien en meegestuurd
met offerte, opdracht en factuur.
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