PRIVACY VERKLARING
Specht Inspecties v.o.f., Meeuwenstraat 58, 1715 VS, Spanbroek is verantwoordelijk voor de verwerking van
de persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring .

Wettelijk kader:

Specht Inspecties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geven wij weer hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om
uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Specht Inspecties houdt zich in alle
gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:





Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Passende technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens
gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Persoonsgegevens verwerking: Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door
Specht Inspecties verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):




Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht, waarbij de volgende
persoonsgegevens worden gevraagd:






Bedrijfsnaam;
Contactpersoon;
Adresgegevens;
Telefoonnummer;
E-mailadres;

Verstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van opdrachten. Wij geven nooit persoonsgegevens door
aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door uw
verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens
kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

.Bewaartermijn: Specht Inspecties bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, door middel van computerbeveiliging en virusscanners.

Rechten omtrent uw gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Vragen: Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact
opnemen met:

Specht Inspecties v.o.f.
Tel: 06-49638124
info@spechtinspecties

