Privacy verklaring van Gestel Hoveniers
Uw Privacy:
van Gestel Hoveniers 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 van Gestel Hoveniers
persoonsgegevens van u als relaties verwerkt. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Wat houdt dat in:





duidelijkheid, door middel van deze privacy verklaring, hoe wij gegevens verwerken
onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de gegevens die nodig zijn om u van dienst te
kunnen zijn
passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen
u het recht geven om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzagen aan te bieden en als daar aanleiding
toe bestaat te corrigeren op onjuistheden. Tevens heeft uw het recht om te vragen uw persoonsgegevens te
wissen

Termijn:


uw gegevens worden voor een termijn van 7 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd en
verwijderd

Welke gegevens werken wij:




bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor het sturen van een offerte, zaken
te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt
te kunnen communiceren. Wij gebruiken hiervoor uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
als u klant bij ons bent zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de
toekomst u van dienst te kunnen zijn

Uw bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende gegevens
verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen
geven.
Vestrekking persoonsgegevens aan derden:
We verstrekken uw gegevens (zijnde naam- en adresgegevens) slechts aan derden indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze afgesproken werkzaamheden. Dit betekent dat uw gegevens mogelijk worden gedeeld met:



onze vertegenwoordigers, ten behoeve van beoordeling of verbetering van uw tuin
onze leveranciers, voor het leveren van materialen

Website


COOKIES
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze website gebruiken, zodat we het gebruik van de
website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom
analytische cookies van Google geplaatst.



GOOGLE ANALYTICS
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken
over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Uw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden.



CONTACTFORMULIER
Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen
voorzien. Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor
bovengenoemde doeleinden te gebruiken.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens:
Heeft u na het lezen hiervan vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht
op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan:
van Gestel Hoveniers, t.a.v. E. van Gestel, Bekersberg 7, 5688 JN Oirschot
of per e-mail: administratie@vangestelhoveniers.nl

