PRIVACYBELEID
Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen
in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt
het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:
a. Naam en adresgegevens
b. Contactgegevens
c. Bankrekeningnummer (bij betaling van een factuur)
Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u te kunnen
opnemen voorafgaand, tijdens en na afloop van werkzaamheden, om te controleren of uw
betalingen bij ons zijn binnengekomen en om u op de hoogte te houden van bijvoorbeeld een
winterschilderactie.
Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u ons daarvoor uitdrukkelijk én schriftelijk
toestemming heeft gegeven. U kunt dan denken aan het verstrekken van gegevens aan bijvoorbeeld
een onderaannemer die, via ons bedrijf, bij u aan de slag gaat. Of aan een leverancier die
klimmaterialen bij u moet afleveren.
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken
uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U
kunt hiervoor contact opnemen met 0598 468224
Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Onze
website maakt geen gebruik van cookies.
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door
Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw
computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.
De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt
deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Hayona BV) en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden
de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere
gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de
daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet
alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u
toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden
zoals hiervoor omschreven.
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem graag contact met ons op.

