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PRIVACY VERKLARING AVG 

 

 

Dijkhuizen projectservices respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de 

verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Dijkhuizen projectservices verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 

en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Bedrijfsnaam 

- Voor- en achternaam 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens 

te verzamelen. In incidentele gevallen kan het voorkomen dat voor specifieke taken van onze 

dienstverlening aanvullende persoonsgegevens nodig zijn. Door uw opgave van opgevraagde informatie 

verleent u gelijktijdig toestemming om deze voor de betreffende taken te gebruiken. 

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Dijkhuizen projectservices verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Zakelijke correspondentie 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Het afhandelen van facturen 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Dijkhuizen projectservices bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen 

te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dijkhuizen projectservices verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de 

uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Dijkhuizen projectservices gebruikt geen 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 toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Dijkhuizen projectservices en heeft u het recht op 

gegevensoverdraagbaarheid. In voorkomend geval kunt u persoonlijk contact met ons opnemen. 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Dijkhuizen projectservices neemt de bescherming van uw gegevens serieus en gebruikt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 

wijziging tegen te gaan. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen is het niet uit te sluiten 

dat derden er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke 

doeleinden te gebruiken. Dijkhuizen projectservices is hiervoor niet aansprakelijk. 


