Privacyverklaring
Inleiding
Ransz Bouw Advies is een organisatie die bewust met uw privacy omgaat. Wij beschermen uw gegevens
zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik.
In deze Privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij omgaan met de gegevens van de bezoekers van deze
website, onze klanten en leveranciers.
Door gebruik te maken van de website van Ransz Bouw Advies gaat u akkoord met het gebruik van uw
gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring.
Gegevensverzameling en gebruik van gegevens
Als bezoeker kunt u zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van onze website. Wij verzamelen
alleen persoonsgegevens die vrijwillig door bezoekers van onze website, klanten en leveranciers zijn
verstrekt.
Persoonsgegevens en verdere informatie die wij ontvangen van bezoekers van onze website, klanten en
leveranciers, verzamelen en bewaren wij uitsluitend voor het uitvoeren van mogelijke overeenkomsten,
voor administratieve- en fiscale doeleinden en/ of voor historische en statistische doeleinden.
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens betreffende ras of etnische
achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand of seksuele
geaardheid van bezoekers.
De door ons ontvangen persoonsgegevens en verder informatie gebruiken wij niet voor
marketingdoeleinden, om u reclamematerialen te sturen of voor berichten over diensten van Ransz Bouw
Advies.
Zo nodig zullen wij expliciete toestemming vragen om persoonsgegevens alsnog voor deze doeleinden te
mogen gebruiken.
Wij gebruiken persoonsgegevens wel om eventueel naar ervaringen te vragen over diensten die wij hebben
verleend of voor onderzoeksdoeleinden.
Ook gebruiken wij persoonsgegevens om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze
gebruikers te beschermen en, zo nodig, te voldoen aan gerechtelijke procedures.
U mag ons te alle tijde verzoeken geen e-mails of berichten meer te versturen die wij in reactie op de door
u verstrekte persoonsgegevens hebben aangemaakt.
Bekendmaking gegevens aan derden
Voor een goede uitvoering van onze overeenkomsten en om te kunnen voldoen aan alle
(fiscale)regelgeving en plichten, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken in een
boekhoudsysteem. Aan de hand van dit boekhoudsysteem zijn persoonsgegevens zichtbaar voor onze
accountant.
Het is echter geenszins de intentie dat persoonsgegevens grensoverschrijdend worden doorgegeven.
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Social media
Deze website biedt ruimte aan social media toepassingen waarmee we informatie met andere gebruikers
kunnen delen. Eventuele persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan een social media toepassing
kunnen mogelijk worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassing.
Hierover hebben wij weinig of geen enkele zeggenschap. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het
gebruik of misbruik door anderen van persoonsgegevens of andere bijdragen van u aan social media
toepassingen.
Cookies
Deze website verzamelt gedurende een korte periode cookies voor een gebruiksvriendelijke werking van de
website. Deze cookies worden echter nergens opgeslagen en maken derhalve geen inbreuk op uw privacy.
In geen geval gebruiken wij of onze serviceproviders deze cookies voor andere dan genoemde
toepassingen.
Beveiliging van informatie
Mede ter bescherming van uw persoonsgegevens maken wij gebruik van normaal gebruikelijke
technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
Inzage in gegevens
Bezoekers, klanten en leveranciers hebben te allen tijden het recht om hun gegevens in te zien of te vragen
om correcties of verwijdering van gegevens. Een verzoek hiertoe kunt u indienen door een bericht te sturen
via de “contact”-link.
Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de privacywetgeving bestaat verder de mogelijkheid en het recht om een klacht in te dienen
tegen de verwerkingen van uw persoonsgegevens. Hiervoor dient u contact op te nemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Wijzigingen in onze Privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. De datum onder deze
Privacyverklaring passen we aan bij veranderingen in deze Privacyverklaring.
De aangepaste of gewijzigde versie van de Privacyverklaring geldt voor u en uw gegevens per de datum van
de verandering.
Wij adviseren u om deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken. Hierdoor bent u steeds op de
hoogte van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.
Heeft u nog vragen?
Wanneer u na het lezen van deze Privacyverklaring nog vragen heeft of wanneer u zich toch nog zorgen
maakt over uw privacy, dan kunt u dit laten weten door een bericht te sturen via de “contact”-link.
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