
Privacy verklaring Metaalconstructiebedrijf Douw 
 

Datum van ingang : 25 mei 2018 
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden 
verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens 
opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u 
hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die 
rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. De 
laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.  
 
Wie beheert uw persoonsgegevens? 
Metaalconstructiebedrijf Douw is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en 
is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. 
 
Metaalconstructiebedrijf Douw 
Blaaksedijk west 1 
3274 LD HEINENOORD 
Telefoonnummer : 0186 - 601611 
BTW Nummer  : NL8006 77 663 B01 
KVK Nummer   : 23030028 
info@douw.eu 
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?  
Metaalconstructiebedrijf Douw verzamelt administratieve gegevens zoals naam, email adres, 
telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze informatie is noodzakelijk om u de gevraagde 
producten en diensten te kunnen leveren.  
 
Met wie delen wij de persoonsgegevens?  
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat 
Metaalconstructiebedrijf Douw uw persoonsgegevens moet verstrekken aan partijen waarmee 
wordt samengewerkt. Verder maakt Metaalconstructiebedrijf Douw gebruik van externe 
serverruimte voor de opslag van administratieve gegevens, uw persoonsgegevens worden om 
die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. 
Metaalconstructiebedrijf Douw verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd 
belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of 
producten van Metaalconstructiebedrijf Douw via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht 
worden aan derden.  
 
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe? 
Metaalconstructiebedrijf Douw gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen, 
inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te 
beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging, of vernietiging. 
 
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent 
dat uw verbinding met de website van Metaalconstructiebedrijf Douw privé is. U herkent deze 
beveiliging aan het groene slotje voor de url.  
 
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?  
Metaalconstructiebedrijf Douw bewaart uw persoonlijke gegevens zolang deze nodig zijn om de 
activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk 
moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen. 
 
Wat zijn uw rechten?  
U heeft recht op inzage, aanpassen, en verwijderen van uw persoonsgegevens.  
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen, of te corrigeren, stuurt u een email naar 
info@douw.eu vanaf het email adres waarvan u deze informatie wilt weten, of laat ons weten 
om welk email adres het gaat. 
Wij streven ernaar om uw verzoek binnen 4 weken te behandelen. 
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