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Privacy Policy
We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens
die we over u verzamelen en de manier waarop wij uw data verwerken.

Wie zijn wij?
De website “vantpadstoffering.nl” wordt gebruikt door van ’t Pad woning- en projectstoffering,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30188698, gevestigd en
kantoorhoudend aan de Ringoven 38, 3402 SC te IJsselstein.

Contactformulier
Als u op onze website het contactformulier invult, houden we de gegevens die u invult bij.
We slaan uw voornaam, achternaam, eventuele telefoonnummer, e-mailadres en de
vraagstelling veilig op. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een
contactverzoek.

Statistieken
Voor het verzamelen van statistieken maken wij gebruik van de geanonimiseerde variant van
Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.
Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van
gegevens. Google garandeert uw privacy. De optie om gegevens te delen met andere
diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze
informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in
handen van Google. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Samenwerkingen
Als u klant bij ons bent, slaan we ook uw contact- en facturatiegegevens op. Die gegevens
zijn nodig om de samenwerking vlot te laten verlopen.

Hoe beschermen wij uw data?
Van ’t Pad woning- en projectstoffering hecht veel belang aan de bescherming van uw
persoonsgegevens en heeft daarom de nodige technische en organisatorische maatregelen
hiervoor getroffen. Zo maken wij gebruik van een beveiligde verbinding en slaan we uw data
op in een beveiligde database. Op die manier proberen wij de nodige maatregelen te nemen
om diefstal, verlies of ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Van ’t Pad woning- en projectstoffering bewaart uw persoonsgegevens na het verzenden van
een contactformulier of het plaatsen van een reactie niet langer dan nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld volgens de daartoe geldende wet- en
regelgeving.

Welke rechten heeft u?
Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw
persoonsgegevens. Als u één van die rechten wilt inroepen, dan kunt u zich het best
rechtstreeks tot van ’t Pad woning- en projectstoffering richten door een e-mail te sturen
naar info@vantpadstoffering.nl. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30
werkdagen te verwerken.
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Recht op inzage en rechtzetting
U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te
kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kunt u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten
Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen
Indien u van mening bent, dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het
recht een klacht in te dienen bij de Privacy commissie.

Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het
recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking
U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te
zetten.

Wijzigingen
Van ’t Pad woning- en projectstoffering heeft het recht om deze privacyverklaring te
veranderen indien dat nodig zou zijn. Daarom is het belangrijk om regelmatig deze pagina te
bekijken. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 14 juli 2019.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden met data die door deze
website naar uw browser gestuurd worden en weggeschreven worden op uw harde schijf.
Deze data worden gebruikt om de terugkerende bezoeker te identificeren en zo de website
er beter op af te stemmen.
Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te
raadplegen. Binnen uw browser beschikt u eveneens over de mogelijkheid uw instellingen
omtrent deze cookies te configureren. Zo kunt u de browser configureren dat deze het
gebruik van cookies verhindert, dat deze u steeds waarschuwt wanneer er een cookie wordt
aangemaakt of dat de cookies nadien van uw harde schijf verwijderd worden.

