
       

       PRIVACY VERKLARING                                                                                                             FRANCHIMONT STEIGERBOUW B.V.       

        

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  

Franchimont Steigerbouw B.V.  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de                                                                                 

diensten van  Franchimont Steigerbouw B.V. en of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de      

website aan Franchimont Steigerbouw B.V. verstrekt. 

 Franchimont Steigerbouw B.V.  kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Naam-, adres en woonplaatsgegevens 
- Geboortedatum 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Nationaliteit 
- BSN nummer 
- Soort identiteitsbewijs, nummer en geldigheidsduur. 

 
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN 
 
Onze website 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 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@franchimont-steigerbouwbv.nl, dan verwijderen wij deze 
informatie. 
 
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN 
 
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 
WAAROM FRANCHIMONT STEIGERBOUW B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT 
 
Franchimont Steigerbouw B.V.  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen, 
als u daar om verzoekt en of om u schriftelijk (per e-mail/of per post) te kunnen benaderen, indien u telefonisch  
onverhoopt niet bereikt kunt worden. 
 
Daarnaast kan Franchimont Steigerbouw B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de 
opdracht, met u doorgaans  bestaande uit steigerbouw werkzaamheden. 
 
HOE LANG FRANCHIMONT STEIGERBOUW B.V.  GEGEVENS BEWAART 
 
Franchimont Steigerbouw B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan 
en noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Hoe lang bepaalde gegevens worden  bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden                                                                                                                                                                                                          
waarvoor zij worden verwerkt, de bewaartermijn kan dus verschillen. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DELEN MET ANDEREN 
 
Franchimont Steigerbouw B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is 
voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst 
Om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 
Daarnaast verstrekt Franchimont Steigerbouw B.V. uw persoonsgegevens aan derden. 
Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 
 
COOKIES,OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN 
 
Franchimont Steigerbouw 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 Franchimont Steigerbouw 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@franchimont-steigerbouwbv.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, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 
 
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN 
 
Franchimont Steigerbouw 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. 
De website van Franchimont Steigerbouw B.V. maakt gebruik van een betrouwbare SSL Certificaat om te borgen dat uw 
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op 
met ons via info@franchimont-steigerbouwbv.nl 

       CONTACTGEGEVENS 

       Vestigingsadres: Hofweg  1 

       Postcode: 3208 LE, Spijkenisse  

       Telefoon: (0) 6-39 19 97 13  

       E-mailadres: info@franchimont-steigerbouwbv.nl 

       Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 69729859 

        


