PRIVACYVERKLARING ADVIESBURO VAN DER PLAS B.V.
Adviesburo Van der Plas b.v. respecteert uw privacy. In deze privacyverklaring leggen we uit welke
gegevens worden verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en
wat ons cookiebeleid is.
ALGEMEEN
Adviesburo Van der Plas b.v. (verder te noemen: Vd-Plas) draagt er zorg voor dat aan haar verschafte persoonlijke informatie
vertrouwelijk wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Vd-Plas kan persoonsgegevens van u zoals uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vd-Plas, en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail of
het invullen van een contactformulier op de website aan Vd-Plas verstrekt.
Vd-Plas verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan VdPlas uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.
Gegevens die aan Vd-Plas worden verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Uw gegevens zullen zonder uw toestemming door Vd-Plas niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van uw verzoek of verstrekte opdracht, dan wel ingeval Vd-Plas daartoe verplicht is op grond van wet- of
regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar de aard van het contact noodzakelijk is. Deze gegevens worden
nooit langer dan noodzakelijk bewaard, tenzij dit nodig is in verband met andere wetgeving.
COOKIEBELEID
Vd-Plas maakt op de website www.vd-plas.nl gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website
wordt opgeslagen op de computer, tablet of smartphone van de gebruiker. Deze website maakt gebruik van de volgende
soort cookies:
 Functionele cookies; welke noodzakelijk zijn voor een goede werking van de site of bijvoorbeeld het vastleggen van
uw voorkeuren of cookies die een chatgesprek mogelijk maken.
ONZE WEBSITE
De website www.vd-plas.nl is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die
wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.
Voor alle project-informatie op de website is door de betreffende opdrachtgever(s) toestemming verleend voor het plaatsen.
De projectinformatie bestaat voornamelijk uit technische gegevens en foto’s. Mocht u van mening zijn dat er voor bepaalde
informatie op de website geen toestemming is verleend, kunt u dit kenbaar maken via een e-mail aan adviesburo@vd-plas.nl.
UW RECHTEN
Indien uw persoonsgegevens door Vd-Plas worden verwerkt heeft u verschillende rechten. Zo kunt u het recht uw
persoonsgegevens in te zien, deze te laten wijzigen of verwijderen. Ook heeft u het recht aan te geven dat de verwerking van
uw gegevens dient te worden beperkt en kunt u bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen. Neem in dat geval contact op
met Vd-Plas via adviesburo@vd-plas.nl.
Op grond van de gegevensbeschermingswetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. Vd-Plas behoudt zich dan ook het
recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in juni 2018.

