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     Privacyverklaring 
 

Deze privacyverklaring beschrijft het beleid van Wegenbouw De Wilde bv met betrekking tot 

het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. 

Wegenbouw De Wilde bv zet zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw 

persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”) zeker te stellen. Door gebruik te maken van 

www.dewilde-wegenbouw.nl stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, 

bekendmaken en bewaren door ons van uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit 

privacybeleid en onze voorwaarden. In principe verzamelt Wegenbouw De Wilde bv slechts 

persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker verschaft met als doel om u informatie te 

kunnen verschaffen en/of diensten te kunnen verlenen. Wegenbouw De Wilde bv kan deze 

privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen, 

de laatste wijzigingsdatum kunt u onderaan de pagina’s vinden. 

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt 
Wegenbouw De Wilde bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt 

van diensten van Wegenbouw De Wilde bv.  

 

Uw gegevens worden alleen verzameld als u ervoor kiest om ze beschikbaar te stellen.  

Tevens zullen de gegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden 

waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming 

verkrijgen. Wegenbouw De Wilde bv zal u gegevens alleen gebruiken om te kunnen reageren 

op uw verzoek. Indien aanvullende informatie moet worden verzameld, dan wordt u daarvan 

op de hoogte gesteld. 

 

Wegenbouw De Wilde bv verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer u die 

vrijwillig verstrekt of wanneer dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan 

is. We vragen u goed na te denken over het delen van bijzondere persoonsgegevens. Met het 

verstrekken van bijzondere persoongegevens, gaat u akkoord met het feit dat Wegenbouw De 

Wilde bv deze gegevens kan verwerken. Bijzondere persoonsgegevens betreffen onder 

anderen informatie over politieke voorkeur, religie, gezondheid en ras. 

 

Waarom Wegenbouw De Wilde bv gegevens nodig heeft 
Wegenbouw De Wilde bv verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te 

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen 

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

 

Daarnaast kan Wegenbouw De Wilde bv uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het 

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. 

  

Bewaartermijn van de gegevens 
Wegenbouw De Wilde bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 

doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet 

langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. Persoongegevens worden verwijderd wanneer 

deze niet langer dan noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden. 

 

http://www.dewilde-wegenbouw.nl/
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Delen met anderen 
Wegenbouw De Wilde bv verstrekt uw persoonsgevens alleen aan derden indien dit nodig is 

voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan wettelijke 

verplichtingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt 

een verzoek tot inzage, correctie, portabiliteit, informatie of verwijdering sturen naar 

info@dewilde-wegenbouw.nl of per post naar: 

 

Wegenbouw De Wilde bv 

Ulgersmaweg 30a 

9731 BT  GRONINGEN 

 

We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

 

Google Analytics 
Wegenbouw De Wilde bv houdt statistieken bij met Google Analytics. Deze statistieken zijn 

geanomiseerd dus zijn niet te traceren naar een persoon. 

 

Beveiligen 
Wegenbouw De Wilde bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van 

Wegenbouw De Wilde bv kan de integriteit van de gegevens niet abslouut worden gewaar-

borgd tegen alle bedreigingen. 

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Wegenbouw De Wilde bv 

verzamelde persoonsgevens, neem dan contact op met Wegenbouw De Wilde bv via 

info@dewilde-wegenbouw.nl. www.dewilde-wegenbouw.nl is een website van Wegenbouw De 

Wilde bv en is als volgt te bereiken: 

 

Wegenbouw De Wilde bv 

Ulgersmaweg 30a 

9731 BT  GRONINGEN 

T  050-5494080 

E  info@dewilde-wegenbouw.nl 
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