Privacybeleid
Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk.
Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
a.
b.
c.
d.

Naam en adresgegevens
Contactgegevens
Emailadres
Bankrekeningnummer

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te
nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Uw gegevens worden
maximaal 7 jaar bewaard zodra deze gekoppeld zijn aan een project en/of betaling en in geval van
een meerjarencontract
Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming hebt gegeven.
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google
hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk
geanonimiseerd. Uw Ip-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Onze website zelf maakt geen gebruik van cookies.
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken
uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden.
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Bedrijfsnaam
Naam verantwoordelijke
Adresgegevens
Contactgegevens

:
:
:
:

Cor Buist b.v.
André Buist
Duinkerkenstraat 37, 9723 BP Groningen
(050) 599 57 70 / info@corbuist.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij
behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid ten allen tijde te wijzigen.
U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.

