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Inleiding
Bouwbedrijf Tuin B.V. (hierna te noemen: “Tuin” en “wij”) verwerkt persoonsgegevens in het
kader van haar dienstverlening. Respect voor privacy is hierbij voor Tuin een essentieel
uitgangspunt. Transparantie over de manier waarop Tuin met persoonsgegevens omgaat,
staat daarbij voorop.
Zo doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat al onze werknemers en zakelijke partners,
die diensten voor of namens Tuin verlenen, uitsluitend de persoonsgegevens verzamelen en
verwerken voor redenen die in de wet staan beschreven, zoals om onze dienstverlening te
kunnen uitvoeren of op basis van een specifieke wettelijke verplichting.
Tuin verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, van contactpersonen van zakelijke
partners (zoals leveranciers) en van sollicitanten uitsluitend in overeenstemming met de
onderhavige privacyverklaring en met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van
gegevensbescherming.
In deze privacyverklaring hebben wij voor u op een rij gezet hoe Tuin omgaat met de
verwerking van persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijke?
Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:
Bouwbedrijf Tuin B.V.
Witte Paal 336, 1742 LE te Schagen
E-mailadres: info@bouwbedrijftuin.nl
Telefoonnummer: 0224 591 360

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tuin verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die Tuin verwerkt:
• Voor- en achternaam;
• Adres, postcode en woonplaats;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer.
Tuin verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Solliciteren bij Tuin
Gaat u solliciteren bij Tuin? In dat geval verzamelt Tuin diverse gegevens van u, zoals:
•
•
•
•
•
•

naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, geboortedatum, adres,
postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben
om met u te kunnen communiceren, zoals een e-mailadres;
bankrekeningnummer (voor de vergoeding van reiskosten die u maakt in verband
met het sollicitatietraject);
gegevens als bedoeld onder het eerste bolletje, van de ouders, voogden of
verzorgers van u als u minderjarig bent;
gegevens over door u gevolgde opleidingen, cursussen en/of stages;
eventuele andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door
jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn, zoals bijvoorbeeld uw curriculum vitae,
getuigschriften en/of een Verklaring Omtrent Gedrag, en
andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een op Tuin
rustende wettelijke verplichting.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij
persoonsgegevens
Tuin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Communicatie: het maken van een afspraak;
• Communicatie: om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Uitvoering van een overeenkomst: om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Uitvoering van een overeenkomst: het nakomen van onze contractuele
verplichtingen;
• Uitvoering van een overeenkomst: het verzenden van een factuur;
• Uitvoering van een overeenkomst: het afhandelen van uw betaling.
Op basis van de volgende wettelijke grondslagen worden persoonsgegevens verzameld:
• Waar dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst of het leveren van
diensten;
• Indien u specifiek toestemming hebt gegeven voor de verwerking;
• Indien Tuin dient te voldoen aan een wettelijke verplichting,
• Daar waar het voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van Tuin
noodzakelijk is.
Geautomatiseerde besluitvorming met gebruikmaking van persoonsgegevens vindt bij Tuin
niet plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Tuin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ingeval wij uw persoonsgegevens hebben
ontvangen om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren, hebben wij uw gegevens in
ieder geval nodig zolang de overeenkomst loopt. Ook na einde van de overeenkomst
hebben wij uw gegevens nog nodig, bijvoorbeeld voor de afhandeling van eventuele
vragen, onderhoud en nazorg.
Hebt u gesolliciteerd, maar bent u niet aangenomen? Alle sollicitatiegegevens worden tot
vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure door Tuin bewaard. Alleen ingeval u
hiertoe toestemming hebt gegevens, kan Tuin deze gegevens langer bewaren, bijvoorbeeld
met het oog op vervulling van toekomstige functies.

Delen van persoonsgegevens met derden
Tuin verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met zakelijke partners, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Tuin zal uw gegevens niet aan derden verkopen.

Website bezoek
Op onze website www.bouwbedrijftuin.nl worden geen algemene bezoekgegevens
bijgehouden. Wij maken geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tuin.
Bovendien heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, bijv. een door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bouwbedrijftuin.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Tuin wil u er
tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tuin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijftuin.nl.

Aanpassingen van de privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Tuin worden aangepast. Op onze website
www.bouwbedrijftuin.nl vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van
diensten van Tuin of door het invullen van uw gegevens in het contactformulier op de
website van Tuin gaat u akkoord met de (meest recente) privacyverklaring.

Contactgegevens
Wilt u contact met ons opnemen of heeft u vragen over de privacyverklaring? Dan kunt u per
e-mail of telefoon contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

