Privacyverklaring Buck Bouw
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Buck Bouw kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van
Buck Bouw. Buck Bouw kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
WAAROM Buck Bouw GEGEVENS NODIG HEEFT
Buck Bouw verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u
telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Buck Bouw uw persoonsgegevens
gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
HOE LANG Buck Bouw GEGEVENS BEWAART
Buck Bouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard
indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
DELEN MET ANDEREN
Buck Bouw verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering
van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Buck Bouw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Buck Bouw
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel
mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
GOOGLE ANALYTICS
Buck Bouw maakt gebruik van: Analytics.js.
Dit is een analytisch script met geringe inbreuk op de privacy. Deze cookie komt van googleanalytics.com. Het wordt gebruikt voor het analyseren van website statistieken, zoals het aantal
unieke bezoekers, sessies en campagne-data. Dit script kent jouw apparaat een willekeurig
gegenereerd identificatienummer (ID) toe. Het ID wordt verzonden met iedere hit en verzonden aan
Google. Dit ID wordt op de servers van Google gebruikt om de statistieken te berekenen.
Wordt de informatie doorgegeven?
Ja, het ID wordt doorgegeven aan Google (en worden opgeslagen in de Verenigde Staten van
Amerika, meer hierover op deze
link https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active0), maar niet
door Google gebruikt voor eigen doeleinden.
Het ID koppelen zij dus niet aan andere gegevens die zij van jou hebben. Voor meer informatie over
de verwerkingen van Google, verwijst Buck Bouw naar het privacybeleid van Google.
COOKIES
Buck Bouw maakt op buckbouw.nl gebruik van cookies en andere technieken. Cookies zijn kleine
informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee

je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna
hebben over “cookies”, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.
Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Op die manier kunnen we ook onze
website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en
kunnen andere partijen inzicht krijgen in jouw surfgedrag, zodat zij gepersonaliseerde advertenties
kunnen tonen over meerdere websites en niet-revelante advertenties weg kunnen laten.
Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen
verschillende soorten cookies:



Functionele cookies

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan jou
snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat je onze website bezoekt. Voor het
plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.



Analytische cookies

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze
website wordt bezocht, op welke pagina je op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest
wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben, hoeft er geen
toestemming te worden gevraagd, anders wel.



Tracking cookies

Dit zijn cookies die jouw surfgedrag op onze website kunnen volgen. Op die manier kunnen wij en
adverteerders aan de hand van jouw surfgedrag gepersonaliseerde online advertenties en op maat
gemaakte content tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
De cookies blijven tot maximaal twaalf maanden na je laatste bezoek op het apparaat bewaard. Je
kan cookies altijd zelf uitzetten of ze van je apparaat verwijderen. Hoe je dat kunt doen verschilt per
soort internet browser en apparaat. Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website
mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.
SOCIAL MEDIA
Wij willen het voor jou graag zo makkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen
via Social Media. Dit kan onder andere door middel van Social Media (share) buttons.
Van de volgende Social Media Platforms hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen
van de respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder
vind je de privacyverklaring:


Facebook
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar buckbouw@quicknet.nl. Buck Bouw zal zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Buck Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van Buck Bouw maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Buck Bouw verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact met Buck Bouw op via buckbouw@quicknet.nl. buckbouw.nl is
een website van Buck Bouw.
Buck Bouw is als volgt te bereiken:
Postadres: Zuideinde 39, 1657 EE Abbekerk
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 3709.2974
Telefoon: 0229 - 582 195
E-mailadres: buckbouw@quicknet.nl

