Privacybeleid Altach B.V.
Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat
wij met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier
graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact met ons
op.
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding
geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.altach.nl. Wij raden u aan om dit
privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U
ziet hier altijd de laatste datum van de wijziging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 22-02-2019

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Altach B.V. Altach B.V., gevestigd aan Cornelis de Vriesweg 51D 1746 CM Dirkshorn, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.altach.nl Cornelis de Vriesweg 51D 1746 CM Dirkshorn 0226-426827
Mevrouw R. Giesinger is de Functionaris Gegevensbescherming van Altach B.V. Zij is te
bereiken via info@altach.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Altach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen,
maar alleen wanneer jij die partijen toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons
te verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
- Internetbrowser en apparaat type
- 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@altach.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
verwerken
Altach B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- 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
- Altach B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het
aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Altach B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Altach B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Altach B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijn voor uw persoonsgegevens:

Social media
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kunt u via 'like en share' knoppen artikelen die u
leuk, nuttig of handig vindt, met anderen delen op uw social media account. Altach B.V.
krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de
social media partijen waar u een account heeft, goed door te nemen zodat u weet hoe uw
gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.
Wanneer u ons een privéberichtje stuurt via Social media, worden de berichten maximaal 6
maanden door ons bewaard, of korter als u het bericht zelf eerder verwijdert.
Reviews
We zijn dol op reviews. En onze klanten ook. Want reviews kunnen helpen om te vinden wat
uw zoekt.
Als u een review schrijft, kiest u of uw persoonlijke gegevens of naam zichtbaar zijn voor
andere bezoekers. Ook kunt u aangeven of wij over uw review contact met u mogen opnemen.
Wij plaatsen reviews alleen met jouw toestemming. Omdat reviews lang waardevol zijn,
bewaren we een review totdat u van ons vraagt de review te verwijderen.

Gegevens voor prijsvragen en acties
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij gegevens aan u, zoals naam, adres en/of
e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie kunnen uitvoeren en de prijswinnaar(s)
bekend te maken.
Wij verzamelen deze gegevens met uw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende
prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor uw gegevens precies worden gebruikt en
hoelang wij deze bewaren.

Contactgegevens
De contactgegevens die u aan ons verstrekt: (bedrijfs)naam, de naam van de contactpersoon
van uw bedrijf, woonadres, werkadres, telefoonnummer, e-mailadres en indien van toepassing
uw KVK-nummer en uw BTW-nummer. Indien van toepassing ook de naam, het e-mailadres
en het telefoonnummer van de (aannemer) partij die de bouw begeleidt.
Wij bewaren de gegevens in het account zolang u actief klant bij ons bent. Daarna
verwijderen wij uw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of
mogen bewaren. Op grond van de belastingwetgeving moeten wij bepaalde gegevens
minimaal gedurende 7 jaar bewaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Altach B.V. 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. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en

vertrouwelijkheid van uw gegevens. Altach B.V. blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Altach B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

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 verwerking van uw persoonsgegevens door Altach B.V.
en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar
u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@altach.nl. 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. Altach
B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Altach B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@altach.nl.

