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Algem
meen
P‐Projectts Installation
ns B.V., gevestigd aan Kei zersveld 68B, 5803AN te Venray,
V
is verrantwoordeliijk voor
de verweerking van peersoonsgegevvens zoals weeergegeven in
n deze privacyyverklaring. M
Met deze
privacyveerklaring info
ormeren wij u over hoe wiij met deze persoonsgegevens omgaann.
P‐Projectts Installation
ns B.V. neemtt de bescherm
ming van uw gegevens serrieus en neem
mt passende
maatregeelen om misb
bruik, verlies, onbevoegdee toegang, on
ngewenste op
penbaarmakinng en ongeoo
orloofde
wijziging tegen te gaaan. Als u het vermoeden
v
hheeft dat uw gegevens
g
niet goed beveilligd zijn, of dat er
aanwijzin
ngen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u dat perr voorkeur pe
er email aan oons te melden.

Verwe
erking va
an perso
oonsgege
evens
P‐Projectts Installation
ns B.V. verwe
erkt uw persooonsgegevenss omdat u gebruik maakt vvan onze diensten
en/of om
mdat u deze zelf
z aan ons verstrekt.
Hierondeer vindt u een
n overzicht va
an de persoo nsgegevens die
d wij verwe
erken:
‐ Uw naaam,
‐ adresgeegevens,
‐ telefoonnummer,
‐ email adres,
‐ factuurgegevens.

Doele
en van en
n gronds
slagen vo
oor de ve
erwerking
P‐Projectts Installation
ns B.V. verwe
erkt uw persooonsgegevenss voor de volg
gende doelenn:
‐ Het opsstellen van offfertes en/of overeenkom
msten,
‐ Het afhandelen van uw betaling (waaronder oo.a. het verze
enden van faccturen),
‐ U te kunnen bellen of
o e‐mailen in
ndien dit noddig is om onze
e dienstverlen
ning uit te kuunnen voeren
n,
‐ Om goeederen en dieensten bij u af te leveren.
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Bewaartermijn
P‐Projects Installations B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de
wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
P‐Projects Installations B.V. kan in het kader van onze dienstverlening gebruik maken van diensten van
derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in
huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van uw exacte
opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen
verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn
bijvoorbeeld onze accountant of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen.
P‐Projects Installations B.V. is echter nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop
derden met uw gegevens om gaan. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen waarvan wij kunnen of
mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en conform
de huidig geldende AVG‐regels acteren. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens
slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.
Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een
wettelijke verplichting. Ook dan zullen wij slechts die gegevens ter hand stellen die strikt noodzakelijk zijn.
P‐Projects Installations B.V. zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete
toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Social media en Hyperlinks
Via onze website zijn naast een link naar onze facebookpagina ook diverse andere (hyper‐)links
beschikbaar. De afhandeling van persoonsgegevens via facebook of op de gelinkte websites staat volledig
los van onze organisatie. Deze privacyverklaring is daarom ook niet van toepassing op de gelinkte pagina’s
via onze website.

Wijzigingen
P‐Projects Installations B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst
moment te wijzigen. De meest recente, en daarmee de van toepassing zijnde versie van deze
privacyverklaring is te vinden op onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door P‐Projects Installations BV en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Dit kan tot gevolg hebben dat wij geen diensten (meer) aan u kunnen verlenen.
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U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@p‐projects.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier
weken, op uw verzoek.
P‐Projects Installations BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact‐met‐de‐autoriteit‐persoonsgegevens/tip‐ons

Contactgegevens
P‐Projects Installations B.V.
Functionaris Gegevensbescherming: P. de Klein
Keizersveld 68B
5803 AN Venray
Tel: 06‐26704645
info@p‐projects.nl
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