Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te
lezen.
AWS Asfaltwerken te Someren (KvK 55187358) is een organisatie werkzaam op het gebied van Asfaltreparaties en Asfaltonderhoud. Werkzaamheden hieromtrent
worden op locatie van de opdrachtgever uitgevoerd. Via onze websites bieden wij allerlei informatie aan. In onze samenwerkingen verwerken wij privacygevoelige
informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. AWS Asfaltwerken doet er alles aan om zorgvuldig om te gaan met deze persoonsgegevens en verwacht
datzelfde ook van alle partners waarmee wij werken. Persoonsgegevens worden door ons dan ook te aller tijden zorgvuldig verwerkt met de daarbij behorende
privacywetging in acht te nemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:
•
duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
•
het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
•
je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist (denk hierbij
aan nieuwsbrieven ed.);
•
jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe
verplicht zijn;
•
wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
•
passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons
persoonsgegevens verwerken;
•
jouw rechten respecteren door jouw persoonsgegevens op jouw verzoek ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of een verzoek wilt indienen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.
Telefonisch

+31 493 842 840 (Ma tm vrij van 7.30 tot 17:00 uur)

E-mail

marketing@asfaltwerken.nl

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het afnemen van onze diensten en het bezoeken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die wij
vervolgens opslaan in onze systemen. Wij verwerken niet altijd (alle onderstaande) gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze
websites jij gebruikt. Zo verwerken wij je CV alleen wanneer als je bij ons solliciteert (en je toestemming hebt gegeven deze te bewaren) en websitebezoek alleen
wanneer je hebt aangegeven dat je contact met ons wilt.
Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt en de samenwerkingen die we met elkaar aan gaan kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van jou verwerken:
•
Naam
•
Naw gegevens
•
Bedrijfsgegevens
•
Betaalgegevens
•
BSN nummers
•
Cv / motivatiebrief (incl geboortedatum / foto / ed.)
•
E-mailadressen
•
Functie
•
Telefoonnummer
•
Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):
•
•
•
•
•
•
•

om de opdracht/werkzaamheden uit te kunnen voeren, te verwerken en te factureren; en/of
om je sollicitatie te verwerken; en/of
om je klacht over een bedrijf of je reactie op een klacht te verwerken; en/of
om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post; en/of
om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties; en/of
om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
Marketing doeleinden

Analyse
We registreren gegevens over website bezoek, inclusief internetbrowser en apparaat type. Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden
Tracking & Cookies
Op deze website worden daarnaast cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 38 maanden
Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.
Wij gebruiken een Facebook Pixel om:
•
De effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt
voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst)
•
Vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de
website
Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave
van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je
hier: https://www.facebook.com/about/privacy/
Op deze pagina staat uitgelegd hoe je op ieder moment je instellingen voor Facebook advertenties kunt inzien en aanpassen.

Linkedin Pixel
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf LinkedIn. Met behulp van de LinkedIn Insight Tag kunnen we campagnerapportages
opstellen en zo inzichten verkrijgen over de bezoekers die op onze website komen via campagnes die we op LinkedIn hebben lopen. LinkedIn kan deze informatie
aan derden verschaffen indien LinkedIn hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens LinkedIn verwerken. Wij hebben hier geen
invloed op. Lees de privacyverklaring van LinkedIn Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.
Met de LinkedIn Insight Tag kunnen metagegevens worden verzameld, zoals informatie over IP-adressen, tijdstempel en gebeurtenissen (bijvoorbeeld
paginaweergaven). Alle gegevens worden versleuteld. De LinkedIn-browsercookie wordt opgeslagen in de browser van een gebruiker totdat de gebruiker de
cookie verwijdert of de cookie is verlopen (de cookie verloopt zes maanden na de laatste keer dat de Insight Tag in de browser van de gebruiker is geladen).Wij
hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met LinkedIn.
De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn en voor zes maanden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring LinkedIn
Insight om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze cookie verwerken.
Google Ads
Onze website gebruikt de Google AdWords Remarketing service om te adverteren op websites van derden (inclusief Google). Deze advertenties zijn gericht op
gebruikers die onze website hebben bezocht. Dat betekent dat we adverteren gericht op mensen die onze site hebben bezocht. Ook als zij verder niets op onze
site hebben gedaan, zoals het invullen van een contactformulier op onze website. Dit adverteren kan zijn in de vorm van een advertentie op de Google
zoekresultaten pagina, of een website in het Google Display Netwerk. Derden, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te laten zien op basis van de
eerdere activiteit op onze website. Uiteraard gebruiken wij alle gegevens die wij verzamelen volgens ons Privacybeleid en het Privacybeleid van Google. U kunt uw
instellingen van hoe Google adverteert wijzigen op de Google Advertentie-instellingenpagina. Als u dit wilt kunt u zich ook volledig afmelden voor ‘op interesses
gebaseerde advertenties’ op Google.com of door de cookie-instellingen van uw browser te wijzigen.
Cookie-instellingen in je browser
In je browser of op je apparaat zijn mogelijk instellingen beschikbaar waarmee je kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer
informatie over deze instellingen raadpleeg je de Help-onderwerpen van je browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct
als je het gebruik van cookies in je browser hebt uitgeschakeld. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een
toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Verstrekking aan derden
Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, maar enkel als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering en realisatie van de werkzaamheden
of wanneer daarvoor een wettelijk plicht is. Bedrijven waarmee we gegevens zijn zijn:
Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan onze website.
Facebook Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, ons bedrijf en onze diensten via het Facebook platform.
Linkedin Advertenties: om mensen te laten kennismaken met de website, ons bedrijf en onze diensten via het LinkedIn platform.
Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de
noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat veiligheidsmaatregelen worden genomen en dar
deze regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens voor onbepaalde tijd, zo lang te AWS Asfaltwerken bestaat.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.
Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Om jouw gegevens in te zien of te verwijderen kun je contact opnemen met ons (+31 493 842 840) Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk
verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw
pasfoto af te schermen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag met vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons
uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je
kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Inwerkingtreding
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 1 januari 2021

