
PRIVACYBELEID 

 

Bouwbedrijf B. Desaunois bv, gevestigd aan Appelmarkt 4, 1681 PE te Zwaagdijk is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in 
dit privacy beleid. 

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die 
u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring kunt u dan 
ook lezen welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en welke rechten u 
heeft. 

Persoonsgegevens die Bouwbedrijf B. Desaunois BV verwerkt 

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten 
en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht 
van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van de acties die u 
onderneemt op onze website; 

• Voor- en achternaam 
• Geslacht 
• Burgerservicenummer (BSN) 
• Adresgegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Of u een kavel in uw bezit heeft 
• Waar u wilt gaan bouwen 
• IP-adres (uiteraard anoniem) 
• Locatiegegevens 
• Gegevens over uw activiteiten op onze website 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een 

aanvraag op deze website te doen, in correspondentie en telefonisch 

Met welk doel verwerkt Bouwbedrijf B. Desaunois BV persoonsgegevens 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om u onze full color brochure per post te kunnen sturen. 
• Om u digitale informatie te kunnen sturen. 
• Om u gepersonaliseerde content aan te kunnen bieden via de website die 

aansluiten bij uw voorkeuren. Dit doen we alleen met uw toestemming. 
• Om u te kunnen bellen voor een afspraak, wanneer u deze heeft 

aangevraagd.  
• Om de nieuwsbrieven en mailings te verzenden waarvoor u zich heeft 

aangemeld. 
• Om u te accepteren als klant in het kader van het sluiten van een 

overeenkomst met u en het aanvragen van de omgevingsvergunning t.b.v. de 
bouw van uw woning. 

• Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 



 

 

Hoe lang bewaart Bouwbedrijf B. Desaunois BV persoonsgegevens 

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De 
bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben 
gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te 
bewaren.  

Delen van persoonsgegevens door Bouwbedrijf B. Desaunois BV met derden 

We delen uw persoonsgegevens met partijen als dit noodzakelijk is voor het 
uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Bouwbedrijf B. Desaunois BV. Ook in 
enkele andere gevallen verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden, maar dit 
doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming hiervoor. 

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de 
vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor 
deze verwerkingen. 

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. Ook kunt u een bedrijf vragen uw gegevens over te dragen. Dat 
betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij 
van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde 
organisatie te sturen. 

Wilt u een verzoek indienen voor: 

• Inzage 
• Correctie 
• Verwijdering 
• Gegevens overdragen 
• Toestemming intrekken van gebruik van uw persoonsgegevens of verwerking 

ervan 

Dan kunt u deze sturen naar info@desaunois.nl. Om er zeker van te zijn dat het 
verzoek tot inzage door u is gedaan, kan het zijn dat we u via de mail of telefonisch 
éénmalig benaderen om te controleren of dit echt is wat u wilt. Dit ter bescherming 
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op 
uw verzoek. 

We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 



 

 

Hoe Bouwbedrijf B. Desaunois BV persoonsgegevens beveiligt 

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat 
uw gegevens toch misbruikt worden, stuur dan een mail naar info@desaunois.nl. 

We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen: 

• Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele 
beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Bouwbedrijf B. Desaunois BV ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van 
Bouwbedrijf B. Desaunois BV worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens 
op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, smartphone of ander 
apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van 
Bouwbedrijf B. Desaunois BV worden geplaatst, zorgen ervoor dat de website naar 
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. De 
cookies kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet 
beschadigen.  

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze 
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan. 

Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid 

Het kan zijn dat onze privacy- en cookiebeleid wordt gewijzigd. Kijk daarom 
regelmatig welke versie we hanteren. Deze wijzigingen kunnen voortvloeien uit 
andere technieken de we inzetten of regelgeving waar we aan moeten voldoen. 

Website Bouwbedrijf B. Desaunois BV  

Er kan foto- en beeldmateriaal gemaakt worden ten behoeve van onze website en 
voor eventueel promotiemateriaal. 

Zwaagdijk, februari 2020 

 


