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Privacybeleid Aannemingsbedrijf SGWbouw BV 

Contactgegevens 
Wij richten ons op het uitvoeren van een uitgebreid dienstenpakket binnen de Sloop-, grond- en wegenbouw. 
Onze activiteiten organiseren wij vanuit de onderneming Aannemingsbedrijf SGWbouw BV. 

Onze contactgegevens zijn: 
Aannemingsbedrijf SGWbouw BV 
Postbus 133 
Postcode 1380 AC 
Telefoon: 085 - 4000467 
Email: info@sgwbouw.nl 
Website: www.sgwbouw.nl 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw 
privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website 
gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van 
Aannemingsbedrijf SGWbouw BV. 

U dient zich ervan bewust te zijn dat Aannemingsbedrijf SGWbouw BV niet verantwoordelijk is voor het 
privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy 
beleid te accepteren. 
Aannemingsbedrijf SGWbouw BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor 
dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gebruik van verzamelde gegevens 

Gebruik van onze diensten 
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze 
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen 
beveiligde servers van Aannemingsbedrijf SGWbouw BV of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens 
niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. 

Communicatie 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms 
vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Ontvangen 
berichten en bijlagen zullen worden gebruikt en eventueel worden opgeslagen voor het doeleinde waarvoor ze 
zijn uitgewisseld. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De 
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Aannemingsbedrijf SGWbouw BV of die van een 
derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij 
beschikken. 
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Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In het kader van onze activiteiten verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf 

hebben ontvangen of bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of per post. Daarnaast kunnen wij uw 

persoonsgegevens in het kader van onze activiteiten verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Welke 

persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de activiteit en de omstandigheden. Veelal gaat het om de 

volgende gegevens: 

• NAW-gegevens; 
• Geboortedatum en –plaats; 
• Geslacht; 
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en naam en functie van contactpersonen; 
• Kopie identiteitsbewijzen; 
• Burgerservicenummer (BSN) (alleen indien nodig!); 
• Leeftijd; 
• Bankrekeningnummer; 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

Doelen en grondslag voor de verwerking. 

Om onze werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren en te voldoen aan gestelde wettelijke verplichtingen, 
verwerken wij persoonsgegevens. De doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn: 
 

• Uitvoeren van wettelijke regelingen 
Er zijn een aantal wettelijke verplichtingen waarvoor het nodig is om persoonsgegevens te verwerken 
om te voldoen aan de regeling.  
 

• Uitvoeren van overeenkomsten 
Voor de uitvoering van onze (samenwerking) overeenkomsten zijn wij genoodzaakt gebruik te maken 
van uw persoonsgegevens. Het gaat dan uiteraard om een overeenkomst waarbij u partij bent. Hierbij 
kunt u denken aan gegevens van de bouwplaats, de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van 
contactpersonen, gegevens benodigd voor het afhandelen van betalingen en de persoonsgegevens van 
medewerkers van opdrachtgevers en leveranciers. 

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit privacy beleid. 

Mochten wij andere gegevens opslaan dan genoemd in dit privacy beleid dan zullen wij u hiervoor eerst 

toestemming vragen. 

Cookies 

Wij gebruiken functionele cookies ter bevordering van het gebruikersgemak van onze website en om onze 

dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken monitoring cookies van Google Analytics welke geanonimiseerd het 

gebruikersgedrag van de websitebezoeker in kaart brengt.  

Het gebruik van de diensten van Google en de monitoring optie Google Analytics levert geen privacy schending 

op voor de gebruiker en zijn grotendeels geanonimiseerd. Andere gegevens van de gebruiker, dan het 

geanonimiseerde bezoekersgedrag, worden niet gedeeld met Google. 
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Derden 
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In een aantal gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. 
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Alle medewerkers die toegang moeten hebben tot uw persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding.  

Bewaartermijn gegevens 
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. 

Keuzes voor persoonsgegevens 
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke 
informatie die op moment aan ons is verstrekt. 

Vragen en feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u 
contact met ons opnemen via info@sgwbouw.nl  
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