PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door MECO BV, Eikenlaan 12,
3755 CP Eemnes, KvK 32032916. In deze verklaring lichten wij toe hoe wij als organisatie omgaan met uw
persoonsgegevens.
Wat doen wij?
MECO BV is specialist in metselwerk en aanverwante werkzaamheden. In de afgelopen decennia hebben wij
ons ontwikkeld, van een traditioneel metselbedrijf naar een conceptuele specialist in gevel- en daksluiting.
Privacy
Meco draagt zorg voor vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens die u ons verschaft. Verwerking
van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de AVG: Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u als identificeerbaar persoon. Deze gegevens
‘verwerken’ wij als we deze opslaan, inzien, delen etc.
Persoonsgegevens die wij o.a. verwerken zijn:
-

Naam, adres, woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijf(snaam) en functie
Factuur- en betaalgegevens
Gewerkte uren

Waarom?
MECO verwerkt uw persoonsgegevens om:
-

met u een overeenkomst (dit kan zijn: arbeids-, huur-, koop-) te kunnen sluiten of
omdat de wet (bijvoorbeeld: Wet Keten Aansprakelijkheid) dit vereist of
omdat u daar toestemming voor gegeven heeft of
omdat er een gerechtvaardigd belang bij is.

Derden / verplichte verstrekking
Als wij om uw persoonsgegevens vragen, dan maken wij kenbaar of de verstrekking van de gegevens
noodzakelijk of verplicht is. Uiteraard zal MECO niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor
de hiervoor beschreven doeleinden.
MECO verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij dit nodig is:
- voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
- om te voldoen aan de wettelijke verplichting (denk hierbij aan de Wet Keten Aansprakelijkheid) of
- om uw contactverzoek te kunnen afhandelen
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’
maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de
persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van Meco. Met deze andere partijen
sluiten wij een verwerkersovereenkomst indien nodig.
Privacy rechten
U hebt onder voorwaarden het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook
heeft u het recht uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet te laten verwerken, over te dragen of niet te
onderwerpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en
kunt aantonen dat de gegevens die u wilt controleren en/of beïnvloeden daadwerkelijk van u zijn.

