Privacydocument Tegelland Nieuwegein BV
Tegelland Nieuwegein BV respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website.
Op de website bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen met onze organisatie via telefoon of
e-mail. Er worden hierbij geen persoonlijke gegevens gevraagd. Onze website maakt geen gebruik
van zogenaamde “cookies”.
Enkel indien een aanvraag tot het maken van een offerte wordt ingediend, kunnen om persoonsgegevens worden gevraagd in de vorm van huidige en toekomstige adresgegevens, een
bouwtekening van de te betegelen ruimte, alsmede een telefoonnummer waarop de klant
bereikbaar is. De informatie die de klant geeft, wordt gebruikt om de gewenste informatie te kunnen
verstrekken, om contact met de klant op te nemen, en/of om de klant te identificeren.
Tegelland Nieuwegein BV zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe gehouden is
op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.
Alleen de partijen met wie wij samen werken en die uw gegevens nodig hebben om hun producten
en/of diensten te kunnen leveren, ontvangen uw gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
tegelzetters en/of de vloerverwarmingsleverancier. Deze partijen betreffen vaste partners van
Tegelland Nieuwegein BV en mogen uw gegevens niet aan derden verstrekken, noch mogen ze uw
gegevens benutten ten behoeve van reclamedoeleinden.
Aan de klant uitgebrachte offertes welke niet leiden tot het plaatsen van een order worden maximaal
één jaar in fysieke vorm bewaard. Daarna worden deze fysieke gegevens (bouwtekening,
persoonlijke gegevens, en de geprinte offerte) vernietigd. De digitale offerte wordt daarna eventueel
nog maximaal 1 jaar bewaard in het computersysteem, echter zonder bijgevoegde persoonlijke
informatie, en zuiver ter referentie.
Gegevens van klanten die een bestelling hebben geplaatst worden minimaal 7 jaar bewaard en
opgeslagen in de administratie. Eén en ander conform de voorschriften van de Belastingdienst.
Daarna worden de gegevens vernietigd en verwijderd uit de administratie.
U kunt Tegelland Nieuwegein BV op ieder moment verzoeken tot het eerder vernietigen van uw
gegevens, of tot het aanpassen ervan (met uitzondering van de gegevens die ter beschikking moeten
blijven van de Belastingdienst).
Wij behandelen onze klanten met respect en hechten waarde aan zorgvuldige omgang met
privacygevoelige informatie. Heeft u desondanks nog vragen omtrent ons privacybeleid, dan kunt u
te allen tijde contact met ons opnemen hieromtrent (info@tegelland.nl).

