Privacy Statement
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese
verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie, die vanaf 25 mei 2018
van kracht is. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke
personen herleidbaar is.
Waarom gebruikt Opslagloods Gorredijk uw persoonsgegevens
Bij het gebruik van het aanvraagformulier op onze website vragen wij u om
persoonsgegevens. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:
•

Telefonisch contact met u op te nemen inzake uw informatieaanvraag.

•

Per e-mail contact met u op te nemen inzake uw informatieaanvraag.

De persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen en verwerken worden niet langer
bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verkregen en verwerkt. Of zo lang als
nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.
Wijzigingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld door
wetswijzigingen.
Beveiliging
Onze website is voorzien van een SSL certificaat wat er voor zorgt dat de door u naar ons
verzonden informatie versleuteld is.

Wat doen we met cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt
opgeslagen. Wij maken op deze website gebruik van 2 cookies:
1. Functionele cookie ; een cookie die controleert of de gebruiker Javascript
ingeschakeld heeft;
2. Analytics cookie; om metingen uit te voeren, de IP-adressen van gebruikers worden
geanonimiseerd, conform AVG;
Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door Bruzan
Ontwikkeling B.V., Nijsingh Advies en ons internet bureau Alserda B.V. Wij verstrekken
geen gegevens aan derden.
Inzage in uw gegevens, rectificatie en gegevenswissing
Wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? U heeft recht van inzage
van uw gegevens.
U heeft recht om gegevens te rectificeren al s uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook
heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het
doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrijft
door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben
ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of
van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het
doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons
ligt de gegevens te behouden.
Dit privacy statement is opgesteld op 19 maart 2020.

