Privacy verklaring Bolckmans nv
Algemeen
Bolckmans nv is een bouwonderneming gespecialiseerd in utiliteitsbouw in opdracht van rechtspersonen.
Bolckmans nv kan haar bedrijfsvoering niet uitvoeren zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken.
Bolckmans nv respecteert hierbij uw privacy en de behandeling van persoonsgegevens geschiedt altijd in
overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679
– hierna AVG) en eventuele andere wet- en regelgeving hieraan stelt.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
Bolckmans nv, t.a.v. mevr. Conny Piccart, Industrieweg 5, 2320 Hoogstraten
e-mail : cpi@bolckmans.be.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bolckmans nv
Bolckmans nv verwerkt uw persoonsgegevens (zijnde identificatiegegevens) als klant, leverancier dan wel
onderaannemer omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de met u afgesloten overeenkomst.
Hoe verwerkt Bolckmans nv uw persoonsgegevens ?
Bolckmans nv slaat uw persoonsgegevens op in een centrale databank en verwerkt deze persoonsgegevens
alleen voor bovengenoemde doelstellingen en conform de geldende regels inzake de bescherming van de
privacy.
Bolckmans nv draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar
bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij al het mogelijke in het werk,
rekening houdend met de voorhanden zijnde moderne technische middelen, opdat deze gegevens alleen
toegankelijk zouden zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de
gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Bolckmans nv kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies of misbruik van uw
persoonsgegevens door derden die zich illegaal toegang hebben verschaft tot onze IT systemen aangezien de
bestaande technische middelen en beveiligingstechnieken geen 100% garantie kunnen bieden tegen inbreuken
door derden.
Voor een correcte en volledige uitvoering van haar opdracht haar toevertrouwd door haar klanten, kan
Bolckmans nv uw gegevens meedelen aan de met Bolckmans nv verbonden ondernemingen, aan
onderaannemers binnen de Europese Economische Ruimte en daarbuiten, en aan administratief rechterlijke
diensten en gerechtsdienaren (waaronder gerechtsdeurwaarders en advocaten).
Vragen/bezwaar
Bolckmans nv hecht er grote waarde aan dat zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Wanneer
u vragen heeft die niet in deze Privacy Verklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft
over de inhoud daarvan, of wanneer u bezwaar heeft over de manier waarop Bolckmans nv met uw
persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u met ons schriftelijk contact opnemen op het adres bovenaan deze
Privacy verklaring of per e-mail op cpi@bolckmans.be.

recht op inzage/rectificatie/of vergetelheid
recht op beperking van de verwerking
recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG hebt u het kosteloze recht
-tot inzage en verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben
-op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
-op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
Hiertoe richt u een gedagtekende en ondertekende brief met identiteitsbewijs aan Bolckmans nv of aan
cpi@bolckmans.be. Wij garanderen u dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw vragen, opmerkingen of
klachten zullen omgaan.

