Privacy statement ikgahethelemaalmaken.nl
Met uw bezoek aan deze site laat u sporen achter. Misschien vult u ook het contactformulier in.
Daardoor geeft u ons uw persoonsgegevens. Houtdatwerkt hecht veel waarde aan bescherming van
uw persoonsgegevens. In dit statement leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe we
voldoen aan de wetgeving die van toepassing is op de geautomatiseerde verwerking daarvan.
Verantwoordelijke
Via deze site vindt u informatie die wij u bieden. Houtdatwerkt is daardoor
‘verwerkingsverantwoordelijke’ in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG). Dat betekent dat Houtdatwerkt er verantwoordelijk voor is dat uw persoonsgegevens op een
behoorlijke en zorgvuldige manier worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
Persoonsgegevens en doel van de verwerking
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen geven over een identificeerbare
natuurlijke persoon.
U kunt via het contactformulier vragen aan ons sturen. De gegevens die u daarbij invult (naam, e-mail,
telefoon, woonplaats) gebruiken we alleen om uw vraag te beantwoorden. Daarna vernietigen we uw
vraag met de gegevens.
Wij doen verder niets met de gegevens die u ons op deze manier aanlevert. Wij sturen of verkopen uw
gegevens zeker niet door naar andere bedrijven.
Cookies
Om de site goed te doen werken gebruiken we ‘functionele’ cookies. Die zorgen bijvoorbeeld voor het
laden van het juiste lettertype en de illustraties. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens. Voor
deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
We maken geen gebruik van Google Analytics of vergelijkbare programma’s om uw bezoek aan onze
site te meten.
Grondslag van de verwerking
De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan gegevens verwerkt mogen worden. In het geval van
vragen om informatie is de grondslag ‘toestemming’ van toepassing.
Beveiliging persoonsgegevens
Houtdatwerkt moet passende technische en organisatorische maatregelen nemen om het verlies van
persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dat doet Houtdatwerkt door fysieke
maatregelen in de werkruimte en door de toegang tot de gegevens te controleren m.b.v. een
wachtwoord. Natuurlijk weten de Houtdatwerkt medewerkers dat zij uw persoonsgegevens
vertrouwelijk moeten behandelen.
Aan het ontbreken van een slotje in de adresbalk merkt u dat onze site niet beveiligd is. Onze
mailvoorzieningen zijn niet versleuteld. We gaan er van uit dat u via de site geen gevoelige informatie
aan ons stuurt.
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Bewaartermijnen
Houtdatwerkt bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.
We vernietigen uw gegevens (uw contactformulier) zodra we uw vraag hebben beantwoord.
Datalek
Wanneer blijkt dat ondanks onze inspanningen onbevoegden toegang hebben gekregen tot uw
gegevens (datalek), dan zullen wij alles in het werk stellen om het datalek te dichten en eventuele
schade te herstellen. Binnen drie dagen nadat het lek is gebleken zullen wij u hierover informeren.
Ook de Autoriteit Persoonsgegevens zal tijdig worden geïnformeerd.
Uw privacy rechten
De AVG biedt u een aantal rechten.
Het recht op informatie houdt in dat wij u uitleggen welke gegevens wij verwerken en waarom wij dat
doen. Die informatie heeft u gekregen in dit statement onder ‘persoonsgegevens’.
De AVG biedt u meer rechten. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u verwerken. Als
blijkt dat onze gegevens niet correct zijn, heeft u het recht tot rectificatie. U heeft het recht om uw
gegevens te laten verwijderen en om vergeten te worden. U heeft het recht op beperking, waarbij we
de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘stil laten staan’. U heeft het recht op verzet (staken van
verdere verwerking). U heeft het recht om een kopie van gegevens die u heeft verstrekt en die worden
gebruikt voor geautomatiseerde verwerking op te vragen zodat u ze kunt meenemen naar een andere
aanbieder (dataportabiliteit). Gezien het beperkte gebruik van uw persoonsgegevens, heeft het in dit
geval geen zin u hierop te beroepen. Deze rechten gelden voor alle situaties, dus ook als u om een
andere reden al in ons relatiebeheersysteem staat. Lees onze verklaring op houtdatwerkt.nl er op na.
Verwerkers en gebruikers
Onze site is ontworpen en wordt gehost door Fortsa More Than Design uit Boven-Leeuwen. Als
verwerker voert Fortsa exact uit waar Houtdatwerkt opdracht toe geeft. Fortsa verwerkt uw gegevens
niet voor eigen doelen.
De kantoorautomatisering van Houtdatwerkt wordt onderhouden door Verdel ICT & Media. Ook dit
bedrijf is contractueel gebonden aan de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van uw gegevens.
Verwerkers en gebruikers leggen over de verwerking verantwoording af naar Houtdatwerkt.
Houtdatwerkt is te allen tijde eindverantwoordelijke hiervoor naar u, de betrokkene.
Inwerkingtreding en wijzigingen
Dit statement is vastgesteld door het bestuur van Houtdatwerkt en is vanaf 1 oktober 2018 geldig.
De organisatie van Houtdatwerkt is continu in ontwikkeling. Er kunnen altijd zaken worden gewijzigd
die een aanpassing van dit statement nodig maken. De aanpassing zal echter niet ten koste gaan van
de rechten van u als betrokkene. Een eventuele nieuwe versie zal te vinden zijn op deze site.
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Verdere informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over onze manier van verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt
u die mailen aan onze privacy consultant, Ton de Jong (ton@houtdatwerkt.nl).
Voor meer algemene informatie over de zaken die in dit statement zijn beschreven of over de AVG in
het algemeen verwijzen wij u naar de site van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.
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