Privacy Statement
Van Dinther Bouw B.V. respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van
dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om deze dienstverlening zo
optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw
persoonsgegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Van Dinther Bouw B.V.
Contactgegevens:
Van Dinther Bouw B.V.
Binnenveld 22
5763 BT Milheeze
+31(0)492-745189
info@vandintherbouw.nl
www.vandintherbouw.nl
Welke gegevens verwerken wij:
1. Naam, adres en woonplaats
2. Contactgegevens (Email en telefoon)
3. Geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat en geslacht
4. Bankrekening
5. BSN
6. Nummer ID + geldig ID
Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend zonder schriftelijke toestemming nooit verkocht,
openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden. Voor bedrijven die gegevens verwerken in
onze opdracht wordt een bewerkersovereenkomst afgesloten. Desondanks blijft Van Dinther Bouw
B.V. te aller tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen
Waarvoor gebruiken wij uw gegevens:
1. Vaststellen identiteit, voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen
2. U te kunnen contacteren
3. Onze diensten en goederen bij u te kunnen leveren
4. Afhandelen van o.a. betalingen en incasso’s
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk en / of fiscale
bewaarplichten. Persoonsgegevens welke nodig voor het voeren van een correcte financiële
administratie en te voldoen aan de regels van de belastingdienst: 7 jaar. Onder persoonsgegevens
verstaat Van Dinther Bouw B.V. : N.A.W. gegevens, contactgegevens, bankgegevens, ID gegevens,
WKA gegevens en CV.
Lengte van bewaren van personeelsgegevens:
Personeel:
2 jaar na einde dienstverband (bij uitkering 10 jaar)
Sollicitanten:
1 maand
Klanten:
7 jaar
Potentiële klanten:
2 jaar
Inzien, aanpassen en verwijderen persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Dinther Bouw B.V. en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt

indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@vandintherbouw.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
U kunt ook via de website contact opnemen met Van Dinther Bouw B.V. U dient zich wel te realiseren
dat het verzenden van deze e-mailformulieren en e-mailberichten geschiedt met behulp van een
onbeveiligde verbinding. Dit betekent dat verlies, diefstal of misbruik van de verstuurde gegevens
geheel voor risico van de verzender is. Van Dinther Bouw B.V. kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden. Wilt u dit risico zeker niet lopen, dan kunt u altijd nog contact met ons opnemen via 0492745189
Cookies
Van Dinther Bouw B.V. maakt geen gebruik van cookies.
Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links
kunnen worden bezocht.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.
Vragen
Als u nog vragen en / of klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact
opnemen via ons contactformulier, per email via info@vandintherbouw.nl of telefonisch contact met
ons opnemen via 0492-745189
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