PRIVACY STATEMENT KLANT- EN LEVERANCIERSADMINISTRATIE
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Driessen B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Driessen B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Driessen B.V. verstrekt. Driessen B.V. kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
WAAROM HEBBEN WIJ DEZE GEGEVENS NODIG
Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt
zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze
(potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een
offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen
een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of
werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot
en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de
overeenkomst.
Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw
persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de
overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke
specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te
voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen
plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen
communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.
DELEN MET ANDEREN
Driessen B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. In verband met de uitvoering van een eventuele
overeenkomst met u is het namelijk mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten
verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons
toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij
gebruik van Cloud mogelijkheden en Microsoft Office en de bijbehorende
opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

UW RECHTEN
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen
of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij
aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven. Ook
heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens
te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot Dennis Driessen via
office@madebydriessen.nl. Driessen B.V. zal daarop zo snel mogelijk, maar
uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Driessen B.V. 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 echter de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u gewoon meer informatie wenst over het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard ook contact
met ons opnemen.
Wij hopen u hiermee in ieder geval tot op heden voldoende te hebben bericht.
Met vriendelijke groet,

