Privacy reglement
Groot Urnen
(Beverwijkse Steenhouwerij N.J. Groot en Zn B.V. (Groot Natuursteen B.V.)
Gevestigd: Flevoland 18, 1948 RH Beverwijk
Groot Natuursteen B.V. en Groot Urnen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.groot-urnen.nl
www.groot-natuursteen.nl
Flevoland 18, 1948 RH Beverwijk
0251-223138
Groot Urnen stelt zich ten doel om zich met de website aan de buitenwereld te presenteren en op
professionele en toegankelijke wijze voorlichting te geven over onder andere natuursteen en de toepassingen
en kennis te delen met de bezoekers van deze website. Groot Urnen respecteert de privacy van alle gebruikers
van deze website en houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) stelt. Hierbij behoudt Groot Urnen zich het recht voor om dit Privacy reglement te wijzigen.
Verwerking Persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt,
zullen de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Wet
Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enig andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met
de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
3. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek
indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering,
verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn
dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun
kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben
verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@groot-natuursteen.nl
dan verwijderen wij deze informatie. De betrokkene is de geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk
persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Het maken van een offerte
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Groot Urnen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Persoonsgegevens bewaren
Groot Urnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Groot Urnen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Groot Urnen heeft geen invloed op bewaartermijnen van externe partijen zoals Google of LinkedIn.
Communicatie (offline)
Door het toesturen van een fysieke brief aan ons adres of het doorgeven van persoonsgegevens door de
telefoon, verleent u ons toestemming om de persoonsgegevens te verwerken. In het geval van sollicitaties
zullen wij na afronding van de sollicitatieprocedure de persoonsgegevens vernietigen.
Cookies
Groot Urnen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en
aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen
via de instellingen van uw browser verwijderen, gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Google verwerkt persoonsgegevens op haar servers in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen.
In bepaalde gevallen verwerkt Google uw persoonsgegevens dus buiten Nederland of zelfs buiten de Europese
Economische Ruimte.
Toezichthoudende autoriteit
Een onafhankelijke overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de wet in
verband met de verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Groot Urnen wil u er op wijzen dat u bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen.
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