Privacyverklaring Remond Meurs Vloeren
Bij Remond Meurs Vloeren vinden wij uw privacy belangrijk. Wij verwerken en gebruiken
uw gegevens op een veilige manier, geheel volgens de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij
verzamelen en waarom we dit doen. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via
info@remondmeurs.nl
Artikel 1 Wie is Remond Meurs Vloeren?
Remond Meurs Vloeren is een eenmanszaak, gevestigd te Wageningen aan de
Harnjesweg 3, 6707 ET, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 09199919. Remond Meurs Vloeren is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.
Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?
Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken, waarom we dit
doen, welke juridische grondslag Remond Meurs Vloeren heeft om deze gegevens te
mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens bewaren.
U neemt diensten van ons af of plaatst een bestelling
Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere
gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal te kunnen leveren. Bijvoorbeeld voor
de levering van een nieuwe vloer, de renovatie van een bestaande vloer of de levering
van onderhoudsmiddelen. Uw gegevens worden tot 7 jaar na het sluiten van de
overeenkomst bewaard. Dit is een wettelijke bewaartermijn.
Facturatie en financiële administratie
Voor de facturatie en financiële administratie verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en factuurnummer. Op basis van de wettelijke verplichting van de
Belastingdienst zullen wij deze gegevens 7 jaar bewaren.
Analytics
Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren, gebruiken wij analytics. Wij
hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende
gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren.
Hiervoor gebruiken wij Google Analytics en zijn wij aan de bewaartermijnen van Google
gebonden.
Contactformulier
Om reacties via het contactformulier mogelijk te maken, verwerken wij uw naam,
telefoonnummer, e-mail en inhoud van uw bericht. Wij bewaren uw gegevens totdat de
contactaanvraag is afgehandeld. Uw reactie op onze website of social media wordt alleen
geplaatst als u daarvoor toestemming geeft.
Artikel 3 Hoe komen wij aan uw gegevens?
Bovengenoemde gegevens ontvangen wij, omdat u deze gegevens aan ons heeft
verstrekt.
Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven
met betrekking tot de persoonsgegevens die u door Remond Meurs Vloeren heeft laten
verwerken.

1. Inzage: u kunt altijd een verzoek indienen om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging: als u uw gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen
of verwijderen, kunt u een hiervoor een verzoek indienen.
3. Bezwaar: tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het
gerechtvaardigd belang van Remond Meurs Vloeren, kunt u bezwaar maken.
Als u vragen heeft over bovenstaande stuurt u dan een e-mail aan
info@remondmeurs.nl.
Artikel 5 Wie ontvangt uw gegevens?
Remond Meurs Vloeren verstrekt uw gegevens niet aan anderen, tenzij dit nodig is voor
de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen
voor uitvoering van de werkzaamheden worden doorgegeven aan verwerkers, partijen
betrokken bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Remond Meurs Vloeren zal een
verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om uw privacy optimaal te
beschermen.
Artikel 6 Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden
meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van
het apparaat waarmee u onze website bezoekt, worden opgeslagen.
Artikel 7 Slotbepalingen
Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen, omdat er tussentijds
mogelijk wijzigingen worden aangebracht.
Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via info@remondmeurs.nl.
Voor algemene vragen over de privacywet kunt u contact opnemen met de Autoriteit
Persoonsgegevens.

