
Privacyverklaring DGI Dak & Gevel Ingenieurs 
 
DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV wil vertrouwen scheppen en daarom is uw privacy belangrijk voor ons. In 
deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze verzame-
len en waarvoor wij ze gebruiken. Wij verwerken persoonsgegevens over u indien u of uw werkgever 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. 
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken 
 

Bij het gebruik van onze diensten en/of onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kun-
nen persoonsgegevens zijn. DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken: 
 Voor- en achternaam 
 Contact- en/of Adresgegevens 
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Geboortedatum of leeftijd 
 IBAN 
 (Bedrijfs)locatie 
 
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Wij vragen nooit meer 
persoonsgegevens dan noodzakelijk. De meeste persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk 
om onze diensten te kunnen leveren, waarvoor u of uw werkgever opdracht hebt/heeft gegeven. Daar-
naast worden sommige persoonsgegevens opgevraagd omdat dat op grond van de wet verplicht is. 
DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
 

 U te kunnen beoordeling en accepteren als klant, leverancier en/of zakenpartner 
 Het kunnen sluiten en navolgen van overeenkomsten met klanten, leveranciers en/of zakenpartner 
 Relatiebeheer 
 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 Om goederen en diensten bij u af te leveren 
 Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen  
 
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens 
bewaren zolang dat nodig is de gevraagde diensten te kunnen leveren. Wij verwijderen uw gegevens 
wanneer u zelf om verwijdering verzoekt. De bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een 
wettelijke uitzondering.  
 
 
Delen van persoonsgegevens met derden 
 

Wij delen over het algemeen geen gegevens met andere partijen 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering 
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 

Wij maken gebruik van alleen technische en functionele cookies op onze website. En analytische cookies 
die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek 
aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken 
zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij 
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te 
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgesla-
gen via de instellingen van uw browser verwijderen. 



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
 

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken 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 ons en heeft u het 
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om 
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u ge-
noemde organisatie, te sturen.  
 
Let op! 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 rea-
dable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer 
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 

DGI Dak & Gevel Ingenieurs BV neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt pas-
sende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en onge-
oorloofde wijzigingen tegen te gaan. Wij willen 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 vol-
gende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 
 
 
Over deze privacyverklaring 
 

Wij zullen deze privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen van toepassing zijn. Wij raden u aan om 
deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte blijft. 
 
In geval van tegenstijdigheden tussen deze privacyverklaring en de voorwaarden van overeenkomsten 
tussen een klant en DGI Dak & Gevel Ingenieurs, prevaleren de voorwaarden van de overeenkomst. 
 
 
Vragen 
 

Heeft u nog vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Bel dan naar 0162 - 580073 of stuur 
een e-mail naar info@dakengevelingenieurs.nl, met als onderwerp: vragen privacyverklaring DGI, en dan 
nemen wij zo spoedig als mogelijk contact met u op. 
 
Datum laatst gewijzigd: 15 november 2018. 
 
 


