Buitenruimte Advies- & Ingenieursbureau

Dit is de privacy verklaring van RIBW Projecten B.V., gevestigd te Schiedam en Naaldwijk en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51683695. Deze
privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.
1 WAT BEDOELEN WE MET ‘PERSOONSGEGEVENS’?
Voor ons zijn ‘persoonsgegevens’ gegevens waaraan u bent te identificeren, zoals uw naam en emailadres. Alle gegevens die hier buiten vallen, zijn ‘niet-persoonlijke gegevens’. Als we uw
persoonsgegevens samen met niet-persoonlijke gegevens opslaan, beschouwen we die
gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Als we alle persoonsgegevens uit een verzameling
gegevens verwijderen, dan zijn de resterende gegevens niet-persoonlijke gegevens.
1.1

Hoe komen we aan gegevens over u?
We komen aan gegevens over u als:





u die rechtstreeks aan ons geeft (bijvoorbeeld als u proactief contact met ons opneemt,
doorgaans per telefoon of e-mail; en/of waar we contact met u opnemen, per telefoon
ofwel per e-mail;
we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via
openbare bronnen;
we die via onze website verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u het contact formulier invult
indien van toepassing).

In deze privacy verklaring wordt de website www.ribw-projecten.nl aangeduid als: website RIBW
Projecten.
2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
2.1

Wanneer u de website van RIBW Projecten bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens
van u indien u (indien van toepassing):
(a) zich opgeeft voor een nieuwsbrief;
(b) via het/een contactformulier contact met ons opneemt;

2.2

Functionele cookies ten behoeve van de browser.
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2.3

Wij verzamelen op de wijze zoals beschreven onder punt 1.1 de volgende persoons gegevens:
(a) naam;
(b) e-mailadres;
(c) telefoonnummer;
(d) indien van toepassing ook adres, woonplaats en mogelijk ook foto’s;

2.4

Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) nieuwsbrieven te verzenden;
(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(c) de dienstverlening te verbeteren;
(d) de website te optimaliseren;
(e) Om opdrachten uit te voeren;
(f) Om wettelijke verplichtingen na te komen.

2.5

De rechtmatigheid van deze verwerkingen baseren wij op:
a) uw toestemming met informatie waarop deze gebaseerd is voor een specifiek doel;
b) de noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst.

3 GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE
3.1

Wij gebruiken op website van RIBW Projecten cookies en maken gebruik van IP-registratie. Voor
meer informatie over het gebruik van cookies en IP-registratie door ons en voor het instellen
van toestemmingen voor het toepassen daarvan verwijzen wij naar RIBW Projecten B.V.
(info@ribw-projecten.nl ). Op onze website is ook een link te vinden waar het cookiebeleid is
omschreven.

3.2

Wanneer in het kader van het gebruik van cookies, de registratie van IP-adressen of anderszins
informatie wordt geplaatst of uitgelezen en dit niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van
de communicatie met u of voor een specifiek door u gevraagde dienst, wordt u vooraf
geïnformeerd en uw toestemming gevraagd, zie daarvoor het cookie beleid. Het kan
voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies etc. niet goed
functioneren.

4 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
4.1

U kunt contact opnemen met RIBW Projecten B.V. via info@ribw-projecten.nl of telefoon 0103161500; contact persoon is de heer J.J.L. Brabander of de heer H.J.K. Jongeneel, voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) bezwaar tegen- en rectificatie van het gebruik van persoonsgegevens door ons;
(e) Intrekken van uw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken;
(f) Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.
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5 BEVEILIGING VAN GEGEVENS
5.1

Wij zullen gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde
doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

5.2

Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om gegevens te
beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om gegevens 100% te beveiligen.

6 DERDEN
6.1

Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende derden:
a) Leveranciers
b) Zakelijke dienstverleners/partners die betrekking hebben op het project.

6.2

Wij zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw
persoonsgegevens hebben verwerkt en wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd en
gekregen. Deze derde zal alleen opdracht van ons ontvangen als hij middels een
verwerkersovereenkomst aantoont passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen
en geheimhouding garandeert.

7 MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
7.1

Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk
op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige
nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit
Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

8 MELDING AAN BETROKKENE
8.1

U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de
inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

9 WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING
9.1

Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst
wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.
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