Privacyverklaring Grond & Wet BV
Dit is de privacyverklaring van Grond & Wet BV, Mozartlaan 789, 5011 SX te Tilburg. Grond & Wet neemt de
privacy van haar relaties en bezoekers serieus en verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens op een veilige
manier. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei
2018 van toepassing is.
Deze privacyverklaring heeft de volgende opbouw:
1. Verwerking van persoonsgegevens
2. Marketingactiviteiten
3. Verwerking bijzondere persoonsgegevens
4. Verwerkingsregister
5. Beveiliging
6. Eigen gegevens
7. Grond & Wet en andere websites
8. Klachten
9. Wijzigingen

1.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Grond & Wet verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van
overeenkomsten. Deze bestaan uit advisering op het gebied van bodem- en milieuaspecten, duurzaamheid en
MVO. Daarnaast geeft Grond & Wet cursussen en voert het audits uit. De persoonsgegevens kunnen ook
worden gebruikt om de diensten van Grond & Wet te verbeteren en om de relatie met de klant te beheren.
Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder uw toestemming.

2.

Marketingactiviteiten

Grond & Wet houdt algemene gegevens bij van haar website bezoekers. Het IP-adres van uw computer, het
tijdstip van bezoek en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd. Grond &
Wet voert geen statistische analyses uit van bezoek- en klikgedrag op de website.
Ook kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Bijvoorbeeld om nieuwe
producten of diensten van Grond & Wet te communiceren met bestaande klanten of relaties.

3.

Verwerken bijzondere persoonsgegevens

Het is alleen toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan als het strikt noodzakelijk is voor de
dienstverlening en er een grondslag voor is. Grond & Wet verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van
haar relaties en websitebezoekers.

4.

Verwerkingsregister

Grond & Wet heeft een verwerkingsregister waarin is aangegeven welke persoonsgegevens Grond & Wet
gebruikt, met welk doel en waar ze zijn opgeslagen. Dit register wordt minimaal 1 keer per jaar
geactualiseerd.

5.

Beveiliging

Grond & Wet beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve
veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en
wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, wachtwoorden, pincodes en fysieke
toegangscontroles tot de data en computersystemen. Ondanks de door Grond & Wet genomen
veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of
uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Grond & Wet kan hiervoor nooit op enigerlei
wijze aansprakelijk worden gesteld.
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Op al onze werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden
aangehaald als de AV-G&W-2003-V8
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Als er toch een data-lek optreedt dan legt Grond & Wet dit vast en meldt dit indien van toepassing aan de
Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u met ons contact
opnemen (zie contactgegevens punt 6). Grond & Wet zal dan zo snel mogelijk reageren en actie ondernemen.

6.

Eigen gegevens

Iedere relatie van Grond & Wet kan een verzoek indienen om de eigen gegevens in te zien, te corrigeren, aan
te vullen of te laten verwijderen. U kunt uw eigen gegevens opvragen door een mail te sturen naar
frank.pek@grondenwet.nl. Grond & Wet zal binnen 1 maand reageren op uw verzoek.

7.

Grond & Wet en andere websites

Op de site van Grond & Wet staan een aantal hyperlinks naar andere websites. Grond & Wet kan echter geen
verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor, indien
aanwezig, de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

8.

Klachten

U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat Grond & Wet niet goed met uw
persoonsgegevens omgaat. Hiervoor kunt u naar de site www.autoriteitpersoonsgegevens.nl gaan.

9.

Wijzigingen

Grond & Wet kan haar privacyverklaring aan passen. Wijzigingen zullen op de website www.grondenwet.nl
worden gepubliceerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.
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