
Privacyverklaring P. de Vries Installatietechnieken B.V.    
P. de Vries Installatietechnieken B.V. (hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, 
prospects, personeel en andere contactpersonen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden 
verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons 
dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt 
gehandhaafd).  

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn indien u via onze website een informatie aanvraag doet.  
In het kader van onze (verdere) dienstverlening of wanneer u op een andere manier contact met ons 
heeft, leggen wij gegevens vast. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van de 
overeenkomst en onze dienstverlening.  

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar wij helpen u graag met vragen over 
hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons opnemen via 
info@pdevries.nl of T (058)  288 02 22.  

Wie zijn wij? 

Wij zijn P. de Vries Installatietechnieken BV. een dynamisch bedrijf dat voornamelijk opereert in de 
Noordelijke provincies, met Leeuwarden als thuisbasis. Wij bieden u een team van professionele, 
gemotiveerde en gecertificeerde medewerkers die thuis zijn op alle installatiegebieden. Wij hebben 
deze privacyverklaring opgesteld om helderheid te geven over al onze verwerkingen, ook wanneer wij 
samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.  

Ons vestigingsadres is Polluxweg 13, 8903 JM Leeuwarden.  

Het gebruik van persoonsgegevens  

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen 
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks 
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst of waarvan bij opgave 
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet 
voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op 
grond van de wet mogen of moeten doen.  

SSL verbinding  

Wanneer u uw persoonsgegevens mailt, worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat 
wij gebruik maken van een SSL certificaat. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en 
opgeslagen. 

Doeleinden van gebruik  

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw 
persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:  

• de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; 
• relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt;  
• het verlenen van toegang tot onze website;  
• het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;  
• het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;  
• product- en dienstontwikkeling;  
• het bepalen van strategie en beleid;  
• het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot P. de Vries 

Installatietechnieken B.V. of haar relaties en medewerkers indien dit nodig is.  
 
 



Omschrijving van de persoonsgegevens  

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

• Uw voor- en achternaam  
• Uw adresgegevens (zakelijk)  
• Uw telefoonnummer (zakelijk)  
• Uw e-mailadres (zakelijk) 
• Uw bedrijfsnaam  
• Uw btw nummer  
• Uw KvK nummer  
• Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.  

Bewaartermijnen  

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons geworden bent, zullen wij uw 
gegevens uiterlijk tien jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben 
ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk tien jaar na 
ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw 
persoonsgegevens bewaren voor de duur van tien jaar na het einde van het boekjaar waarin de 
laatste overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Na afloop van deze periode zullen wij uw 
persoonsgegevens verwijderen.  

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden  

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website 
verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze 
partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u 
hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering 
van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.  

Gegevensbeveiliging  

Wij maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte 
gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen 
verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben 
tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.  

Cookies  

P. de Vries Installatietechnieken maakt op deze website gebruik van cookies. Op deze website 
worden cookies gebruikt om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om 
inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website.  

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen 
worden opgeslagen. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan 
worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van ons of die van een derde partij. 

Op onze website worden cookies gebruikt om:  

• functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen 
(technische of functionele cookies);  

• het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren 
(analytische cookies);  

Uw wettelijke rechten  

U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken 
deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door ons 
een e-mail te sturen via info@pdevries.nl of door telefonisch contact met ons op te nemen via T (058) 



288 02 22. U kunt telefonisch contact met ons opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 
en 17.00 uur.  

Disclaimer 

Wij zijn gerechtigd de inhoud van deze Privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan 
op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.  

Autoriteit Persoonsgegevens  

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is het recht van bezwaar. 

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan: 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Verzoek privacyrechten 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 
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