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Privacyverklaring Dirk Infra Werken B.V.

Dirk Infra Werken B.V. (hierna ook te noemen “Dirk Infra”) respecteert de privacy van alle
partijen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, zoals medewerkers, klanten en
leveranciers. Dirk Infra gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw
persoonsgegevens. 

Dirk Infra verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van
verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 mei 2021. Dirk Infra behoudt zich
het recht voor om deze Privacyverklaring eenzijdig te wijzigen of aan te vullen door middel
van het aanpassen van deze pagina. U wordt derhalve aangeraden deze pagina regelmatig
te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze Privacyverklaring
volgt een duidelijke kennisgeving via deze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is:
Dirk Infra Werken B.V.
Warande 30
3961 LD Wijk bij Duurstede
tel. 06 – 10 06 45 54 

De heer D. Rensen, als directeur verbonden aan Dirk Infra Werken B.V., is uw
aanspreekpunt op het gebied van privacy. De heer Rensen is te bereiken via
contact@dirkinfra.nl. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Dirk Infra verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u contact met ons zoekt of een
(potentiële)(werk)relatie met ons heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij onder andere van u kunnen verwerken:
·     Voor- en achternaam
·     Geslacht
·     Adresgegevens
·     E-mailadres
·     Telefoonnummer
·     Geboortedatum (nvt)
·     Burgerservicenummer (nvt) 
·     Nationaliteit
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Interne en externe informatievoorziening: dit omvat onder andere het versturen
van nieuwsbrieven, het verzenden van informatie over diverse activiteiten die Dirk Infra
uitvoert.
Totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten met medewerkers, klanten,
consumenten, leveranciers en zakelijke partners: dit omvat onder andere de
verwerking van persoonlijke gegevens die nodig zijn om een overeenkomst te sluiten
en een dienst te kunnen aanleveren of ontvangen.
Klantbetrokkenheid, relatiebeheer en marketing: dit omvat onder andere het
onderhouden en bevorderen van contact met (oud)medewerkers, klanten leveranciers,
zakelijke partners, consumenten en accountbeheer voor marketing doeleinden en
marktonderzoek.
Gezondheid, veiligheid en beveiliging: dit doel richt zich op activiteiten zoals die op
het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk, de bescherming van bedrijfs- en
werknemersactiva en de authenticatie van de status van werknemers, onderzoekers,
klanten, zakenpartners en/of leveranciers en toegangsrechten.

Uw toestemming;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een
overeenkomst;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te
komen;
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar van
uw gezondheid; en
de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van Dirk
Infra, waarbij uw belang niet prevaleert.
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Waarvoor gebruikt Dirk Infra uw persoonsgegevens?

Dirk Infra verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van een efficiënte en
effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van één of
meerdere van de volgende doelen:

Dirk Infra verwerkt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn
verkregen.

Dirk Infra mag enkel persoonsgegevens van u verwerken als daarvoor een juridische
grondslag bestaat. De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is
afhankelijk van de dienst waarvan u gebruik maakt. Dit kunnen één of meerdere van de
volgende grondslagen zijn:
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Beveiliging
Dirk Infra heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en
tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Mocht u vragen hebben
over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, dan
wordt u verzocht contact op te nemen via contact@dirkinfra.nl.

Bewaren
Dirk Infra bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden
waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde
gegevens exact worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de
doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Verstrekken aan derden
Dirk Infra verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of wanneer u
ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven. Hierbij kunt u onder andere denken aan de
Belastingdienst, Pensioenfondsen, Arbeidsinspectie en andere toezichthoudende
instanties.

Dirk Infra kan ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of
regelgeving, op basis van een uitspraak van een bevoegde rechter, of in geval van fraude of
misbruik. 

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Dirk Infra zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten
de Europese Unie, tenzij daarvoor een (model)overeenkomst is gesloten of wanneer u een
verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Wat doet Dirk Infra met uw bezoekgegevens?
Op de website van Dirk Infra worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Met deze
informatie kan de indeling op de website verder worden geoptimaliseerd. Ook kunnen
deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Zo
kan de dienstverlening van Dirk Infra verder worden verbeterd. Geregistreerd wordt ook
hoe bezoekers door de website van Dirk Infra klikken. Deze gegevens worden alleen intern
opgeslagen en bewerkt.
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Cookies
Dirk Infra kan gebruik maken van cookies op zijn website. Een cookie is een klein
tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het
gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit
kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

Dirk Infra houdt, in het kader van zijn marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij
van de bezoekers van zijn website. In dat kader kunnen bijvoorbeeld het IP-adres, het
tijdstip van opvragen en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. Bezoekgegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wat zijn uw rechten?
Wanneer Dirk Infra persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u bepaalde rechten welke
hieronder worden toegelicht.

Inzage in uw gegevens
Bent u klant van Dirk Infra en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend
zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek
aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het
doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift
door ons zijn verwerkt.

Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen
van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel
inspanning vraagt.

Recht op verwijdering van uw gegevens
Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld
wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben
ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig
door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen,
omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
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Recht op beperking van de verwerking
Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op
beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet
mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u
van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of
indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Dirk Infra
onrechtmatig is.

Recht van bezwaar
Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Dirk Infra kunt u bezwaar maken indien
uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u
toestemming heeft gegeven, noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst,
noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting of één van de andere
rechtsgrondslagen. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens
gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.

Recht op dataportabiliteit
Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op
gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u
ons daarom verzoekt.

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen via contact@dirkinfra.nl. Uiterlijk binnen één maand ontvangt u een reactie. 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens
Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacyverklaring, en/of de AVG,
niet of onvoldoende door ons worden nageleefd. Kunt u dit melden via
contact@dirkinfra.nl.

U heeft, als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verwerken op een manier die in
strijd is met de geldende wet- en regelgeving, het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dat kan via het klachtenformulier op de website van de
AP.

Wijk bij Duurstede, 17 mei 2021
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