
PRIVACYVERKLARING VAN GISBERGEN  

1. Inleiding 

Dit is de privacyverklaring van PeVaGis B.V. en haar werkmaatschappijen (hierna: Van 
Gisbergen of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe Van Gisbergen omgaat met de 
persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen.  

2. Te verwerken persoonsgegevens  

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een 
identificeerbare natuurlijke persoon. Van Gisbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u 
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende persoonsgegevens die wij 
verwerken. 

• Voor- en achternaam, 
• Geslacht, 
• Adresgegevens, 
• Telefoonnummer, 
• E-mailadres, 
• Geboortedatum, 
• Nationaliteit, 
• Burgerlijke staat, 
• Overige persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld via formulieren op deze 

website, email of telefonisch of door een inschrijving te doen voor een koop- of 
huurwoning. 

3. Doelen van en rechtsgronden voor de verwerking 

Van Gisbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen: 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 

kunnen voeren. 
• Om uw sollicitatie te kunnen verwerken 
• Voor het versturen van onder andere digitale nieuwsbrieven, projectfoto’s, 

uitnodigingen voor officiële start bouw en oplevering  
• Klachtenregistratie en -afhandeling 
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen 

 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien u daar uw toestemming voor heeft gegeven bij 
het verstrekken van uw persoonsgegevens; indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij 
hebben of indien wij aan wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Wij vinden de 
bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk en respecteren uw privacy. De door u 
verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers en worden alleen 
gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt, tenzij wij van tevoren uw 
toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens voor andere doeleinden te 
gebruiken en/of met andere partijen te delen. U kunt uw toestemming op elk moment weer 
intrekken en verwerken wij uw persoonsgegevens niet meer, tenzij daar een wettelijke grond 
voor bestaat. 



 
Wij zullen uw gegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), 
behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzonderingen 
hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media 
pagina’s (zoals Facebook, Twitter en LlinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door 
derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, 
Linkedln, Twitter of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU—VS Privacy Shield’—gecertificeerd, 
zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit 
slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP—adres. 
 

4. Bewaartermijnen 

Van Gisbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om het doel te 
realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Van 
Gisbergen te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. 

5. Cookies en hyperlinks 

Bij een bezoek aan onze website kan Van Gisbergen gebruik maken van cookies, waarmee 
informatie in de vorm van een tekstbestand in de browser van uw computer, laptop of 
smartphone worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies met een puur technische 
functionaliteit, welke ervoor zorgen dat de website op een gebruiksvriendelijke manier werkt 
of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

6. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens door 
Van Gisbergen en heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dit betekent dat u bij 
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een 
computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw 
persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de 
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gisbergen.nl. 

Om zeker te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een 
identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier 
weken. 

Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer 
relevant zijn.  

 

 



7. Beveiliging van persoonsgegevens 

Wij hebben alle redelijke, passende, technische en organisatorische maatregelen genomen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.  

Indien er, ondanks de genomen maatregelen, toch sprake is van een beveiligingscalamiteit die 
uw persoonsgegevens kunnen schaden dan zullen wij u daarvan onverwijld op de hoogte 
stellen. Wij zullen u ook informeren over de genomen en te nemen maatregelen om de 
gevolgen te beperken en een herhaling te voorkomen. 

Als u meent dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat u aanwijzingen hebt 
van misbruik, neem dan contact op via info@gisbergen.nl 

8. Klachten 

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij uw gegevens 
verwerken. Wanneer u een klacht hebt, dan komen wij graag met u in contact om samen de 
klacht op te lossen. Indien wij niet tot een bevredigende oplossing komen, dan heeft u altijd 
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

9. Wijziging privacyverklaring 

Wij behouden ons recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring eenzijdig te 
wijzigen en zullen deze wijzigingen publiceren op onze website.  

De actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website, www.gisbergen.nl.    

Laatste update van deze verklaring 11 september 2018 

 

 

 


