Privacyverklaring Timmerfabriek Rihado BV
Laatste update: 25-5-2018

Dit is de privacyverklaring van Timmerfabriek Rihado BV (hierna genoemd : wij of Rihado)
Wij zijn gevestigd aan de B 88-90 te Ottoland.
Kamer van Koophandelnummer: 23079283
Rihado is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
Indien u klachten of vragen heeft m.b.t. gegevensbescherming kunt u contact opnemen als volgt:
per post (B 88-90, 2975 BK Ottoland), telefonisch (0184 641364) of via e-mail
(administratie@kreukniet.nl).
In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van
persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken, hoe we uw privacy
waarborgen en welke rechten u heeft.
Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers,
bezoekers van onze website, sollicitanten en alle overige relaties van Rihado.

Wat is het algemene privacybeleid van Rihado?




Rihado respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website (https://www.Rihado.nl),
van haar (potentiële) klanten en relaties.
Rihado stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
Rihado deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar
diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijke
verplichting.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan?
Rihado verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:





Gebruikt maakt of wil gaan maken van haar diensten
Uw gegevens invult of achterlaat op onze website of via andere gangbare kanalen zoals
e-mail of telefoon
Een zakelijke relatie met Rihado heeft
Solliciteert bij Rihado

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?
Rihado verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
I.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

Communicatie. We gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen.
Acquisitie. Om Rihado onder de aandacht te brengen voor uw eventuele bouwplannen of
uitvoering timmerwerk. Ook verstrekken wij hiervoor een nieuwsbrief, waarvoor u zich heeft
ingeschreven.
Uitvoeren contract. Als u klant of leverancier bent van Rihado dan verwerken wij uw
gegevens in de voorbereiding, tot stand koming en uitvoering van de overeenkomst.
Kredietwaardigheidscheck: In bepaalde gevallen toetsen wij de kredietwaardigheid van onze
klanten en leveranciers. Dit laten wij doen door onze accountant of door een extern bureau.
Meestal worden alleen bedrijfsgegevens verwerkt in dit proces, maar het kan zijn dat er ook
persoonsgegevens worden verwerkt.
Sollicitatieprocedure. Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een
vacature.
Wet- en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van
wet= en regelgeving daartoe verplicht zijn.
Gebruikerservaring website: Om te beoordelen of de website van Rihado een optimale
gebruikerservaring biedt.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of
het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe
toestemming heeft verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
Als u Rihado toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te
verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze waarop u
deze hebt verstrekt.
Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Rihado?
Rihado verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder een overzicht van de
belangrijkste processen.
1. Klanten: Wij verzamelen uw NAW gegevens ten behoeve van de facturatie en uw
telefoongegevens en e-mail t.b.v. de communicatie.
2. Klanten/potentiële klanten en belangstellenden: een aantal keer per jaar verstrekken wij een
nieuwsbrief met een overzicht van onze projecten. U heeft zich hiervoor ingeschreven en
kunt zich te allen tijde weer uitschrijven. Ook sturen wij via e-mail een uitnodiging/gratis
toegangskaart wanneer wij op een beurs staan.
3. Leveranciers: Wij verwerken de persoonsgegevens van onze leveranciers die nodig zijn voor
de inkoop van producten en uitvoering van werkzaamheden. De gegevens die wij verwerken
zijn NAW, bankrekening, e-mail en telefoongegevens.

4. Sollicitaties: Als u bij Rihado solliciteert, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt. Dit
zijn onder andere NAW gegevens, e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum,
geslacht, Curriculum Vitae, gegevens over beschikbaarheid en gegevens t.b.v. beoordeling
van geschiktheid zoals referenties en getuigschriften, diploma’s en overige gegevens die u
heeft verstrekt. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het
sollicitatieproces. Bij een open sollicitatie bewaren wij de gegevens zodat wij die kunnen
gebruiken wanneer er een vacature ontstaat. Echter niet langer dan 1 jaar na ontvangst.
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Rihado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Concreet houdt dit in:
Soort gegeven

Bewaartermijn en reden

Klantengegevens

Uw gegevens blijven bewaard in onze administratie zolang u nog klant bent
ook erna t.b.v. toekomstige bouw/verbouwplannen. Indien u uit onze
administratie verwijderd wilt worden kunt u dit aangeven, wij zullen hiervoor
zorg dragen.

Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en u kunt zich te allen tijde
hiervoor uitschrijven. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Gegevens van sollicitanten Uw gegevens als sollicitant worden maximaal 6 maanden na afronding
van de sollicitatieprocedure bewaard. Bij een open sollicitatie worden uw
gegevens 1 jaar bewaard.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen en zolang we
daartoe verplicht zijn op grond van de wet.
Delen we uw gegevens?
Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij hierboven wordt aangegeven.
Wanneer u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij dit zo snel mogelijk te
melden. Uiteraard hopen wij hier samen uit te komen.
Wat als het privacy beleid van Rihado wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen veranderen. Wij behouden ons
dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele
privacyverklaring vindt u op www.Rihado.nl.
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 25-5-2018.

