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Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast juli
2018. Dit privacy beleid is aangepast
conform Europese Verordening 2016/679
(Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Inleiding
Algemene Tegelwerken Holderick met
maatschappelijke zetel te Charlestonstraat
16, 9880 Aalter en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0648 492 114 hecht
veel belang aan een veilige, transparante en
vertrouwelijke verzameling en verwerking
van uw persoonsgegevens.
Ik, Patrick Holderick, zaakvoerder van
Algemene Tegelwerken Holderick ben
de verwerkingsverantwoordelijke van uw
persoonsgegevens. Ik ben er van bewust
dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan
ook als mijn verantwoordelijkheid om uw
privacy te beschermen. Op deze pagina laat
ik u weten welke gegevens ik verzamel als
u deze website gebruikt, waarom ik deze
gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw
gebruikservaring tracht te verbeteren.
Dit privacy beleid is van toepassing op
de diensten van Algemene Tegelwerken
Holderick. U dient zich ervan bewust te zijn
dat Algemene Tegelwerken Holderick niet
verantwoordelijk is voor het privacy beleid
van andere sites en bronnen. Door gebruik
te maken van deze website geeft u aan het
privacy beleid te accepteren.
Algemene Tegelwerken Holderick respecteert de privacy van alle gebruikers van
deze website en ziet er op toe dat de verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk
wordt behandeld.
Toepassingsgebied
Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door mij worden
verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die ik uitvoer.
Doeleinden
Algemene Tegelwerken Holderick gebruikt
uw gegevens enkel voor informatieve en
administratieve doeleinden. In het kader
van een informatie aanvraag of offerteverzoek vraag ik enkele persoonlijke gegevens
: uw identiteits- en contactgegevens (naam,
aanspreektitel, adres, e-mail-adres, telefoon-en gsm-nummer.)

Eveneens tijdens of na afhandeling van een
project vraag ik bepaalde gegevens om de
administratie te kunnen voltooien: adres,
telefoonnummer en ondernemingsnummer
(in geval van een onderneming). De gegevens worden opgeslagen op beveiligde
servers van een derde partij.Ik verzamel
of gebruik geen informatie voor andere
doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacy beleid tenzij ik
van tevoren uw toestemming hiervoor heb
verkregen.
Ik wijs u er vriendelijk op dat u de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens
die u ons verstrekt en dat ik vertrouw op de
juistheid ervan. Indien uw gegevens niet
meer up-to-date zouden zijn, verzoeken ik u
ons dit per kerende te melden.
U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens mee te delen, maar u begrijpt dat
het verlenen van bepaalde diensten of het
samenwerken onmogelijk wordt wanneer u
niet instemt met de verzameling en verwerking eraan.
Verwerkingsdoelen
In het kader van mijn dienstverlening en
mijn activiteiten verzamel en verwerk ik de
identiteits- en contactgegevenss ook van
opdrachtgevers, hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige
contactpersonen.
Naast de gegevens van klanten, leveranciers/onderaannemers en personeel
verwerk ik ook persoonsgegevens van
anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/
prospecten, nuttige contacten binnen mijn
sector, netwerkcontacten, contacten van
deskundigen, enz.
De doeleinden voor deze verwerkingen zijn
de uitvoering van de overeenkomsten, het
klantenbeheer, de boekhouding en direct
marketingactiviteiten zoals het toesturen
van promotionele of commerciële informatie.
Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden bewaard en
verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de
verwerking en in functie van de (al dan niet
contractuele) relatie die ik met u heb.

Klantengegevens en gegevens van leveranciers of onderaannemers zullen in elk geval
na een termijn van zeven jaar na de beëindiging van de overeenkomst of het project
worden verwijderd, behoudens persoonsgegevens die ik op basis van specifieke
wetgeving langer moet bewaren of in geval
van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten
naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik
deze berichten bewaar. Soms vraag ik naar
uw persoonlijke gegevens - in geval van
een offerte aanvraag - die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt
het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden.
Derden
Buitenom de opslag in mijn email softwarepakket, wordt de informatie niet met
derden gedeeld. In enkele gevallen kan
de informatie intern gedeeld worden. Mijn
medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Keuzes voor persoonsgegevens
Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid
tot het inzien, veranderen of verwijderen
van alle persoonlijke informatie die op dit
moment aan mij is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens wilt aanpassen, kunt u
contact met mij opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Vragen en feed1back
Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacy beleid voldoe. Als u vragen heeft over
dit privacy beleid, kunt u contact met mij
opnemen:
Algemene Tegelwerken Holderick
Patrick Holderick
Charlestonstraat 16
9880 Aalter - België
+32 (0) 479/ 40 01 67
info@tegelwerken-holderick.be
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