
PRIVACYVERKLARING

Om onze activiteiten goed te kunnen doen, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dit

doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. 

Contactgegevens:

Aannnemersbedrijf J. van den Brand BV

Pastoor van Weerdtstraat 16

5395 TH  Teeffelen

0412 - 481 439

KvK: 52430367

Aanleiding:

Wij hechten grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacyverklaring

staat waarom persoonsgegevens worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vind je

hier ook je rechten met betrekking tot je gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bedrijfsnaam

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

- afhandeling van uw verzoek om informatie

- werving van personeel en beoordeling van geschiktheid sollicitant

- het verstrekken van informatie over projecten in uw omgeving

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, tenzij we op grond van

een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uitsluitend aan derden als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten in verband met verwerking van uw persoonsgegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen en op gegevens-

overdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van

je persoonsgegevens sturen naar info@jvandenbrand.nl 

Om zeker te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je ID-bewijs mee te 

sturen. Maak je pasfoto, nummer en burgerservicenummer zwart ter bescherming van je privacy. 

Tevens wijzen wij je erop dat je een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,

verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te

gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van 

misbruik, neem dan contact op met info@jvandenbrand.nl


