Privacyverklaring
Doordat u gebruik maakt van diensten van BRM BOUW BV of contact zoekt door middel van het
invullen van het contactformulier op de website, telefonisch contact opneemt of per e-mail kan BRM
BOUW BV beschikken over uw persoonlijke gegevens. BRM Bouw BV kan de volgende gegevens
verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres
- Uw functienaam of functietitel
- De naam van de organisatie waar u voor werkt of die u vertegenwoordigt
- Gegevens die te maken hebben met het berekenen of vastleggen van facturen en het doen
van betalingen inclusief factuur- en afleveradressen wanneer u diensten of producten van ons
afneemt.
- Alle overige informatie die u aan ons verstrekt.
WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS
Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar
om verzoekt en/of u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet
bereikt kunt worden. Daarnaast kan BRM Bouw BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van
het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst en/of opdracht.
HOE LANG BEWAREN WIJ GEGEVENS
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk, om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u wordt aangegaan,
worden uw gegevens niet langer dan een half jaar bewaard. Als u een klant van ons bent, worden uw
gegevens gedurende de tijd dat u klant blijft bewaard. Fiscale en administratieve regelgeving verplicht
ons om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 10 jaar te bewaren.
In alle gevallen geldt dat BRM Bouw BV in bepaalde gevallen uw gegevens langer zal bewaren dan
hierboven aangegeven indien dat verplicht is op grond van een wettelijke regeling of als langer
bewaren echt nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten, bijvoorbeeld om klachten te
behandelen, geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.
HOE WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze klanten en leveranciers te
beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van
persoonsgegevens. De website van BRM Bouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat (of
te wel TLS Transport Layer Security certificaat)
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen er toch sprake is van een beveiligingsincident dat
waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over
het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen
te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
Mocht u de indruk hebben dat gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van
misbruik neem dan contact met ons op via info@brmbouw.nl. BRM Bouw BV hanteert een procedure
ten aanzien van mogelijke data lekken.
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WAAR SLAAN WE UW GEGEVENS OP?
De persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen, worden in principe altijd opgeslagen in Nederland
en Europa.
AAN WIE WORDEN GEGEVENS VERSTREKT?
Wij verstrekken 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 KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van BRM BOUW BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het
IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken
deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk
anoniem gemaakt en worden niet aan derden verstrekt.
KANTOOR EN BOUWPLAATSEN
Ons kantoor en bedrijfsterrein wordt uit veiligheidsoverwegingen bewaakt door middel van een
bewakingscamera. Wanneer u ons kantoor bezoekt is het mogelijk dat u wordt gefilmd. Deze beelden
worden beperkt bewaard.
Op onze bouwplaatsen worden alleen die gegevens gebruikt die strikt noodzakelijk voor de uitvoering
van de overeenkomst c.q. opdracht.
INZAGE EN WIJZIGEN VAN PERSOONSGEGEVENS
U heeft het recht een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren, overdragen
of te laten verwijderen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist,
onvolledig of niet relevant zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op een andere wijze in
strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt.
Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de
gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben
verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit
onze systemen en back-up systemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor
genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische
inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de
privacy van anderen in gevaar brengen.
KLACHTEN
Een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan info@brmbouw.nl.
Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN
Het is mogelijk dat deze privacyverklaring wordt gewijzigd op deze pagina treft u de meest actuele
versie aan.
Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt over het gebruik van uw persoonsgegevens en uw
rechten, kunt u zich wenden tot BRM Bouw BV, te bereiken via info@brmbouw.nl.
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