Privacy- en cookieverklaring Klimaatgarant
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 februari 2019
Via www.klimaatgarant.nl worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor
Klimaatgarant B.V. (verder: KLIMAATGARANT) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit
betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze alQjd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring
leggen we uit wat we bij KLIMAATGARANT allemaal doet met informaQe die we over je te weten komen.
Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met KLIMAATGARANT.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik of bezoeken hSp://eerb.nl krijgen wij de volgende informaQe:
•
•

IP-adressen
Eventuele persoonsgegevens die door jou worden ingevuld als inhoud van een bericht.

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen
waarom en met welke reden. Dit lees je hieronder.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere parQjen verstrekken indien je hiervoor geen
toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je
met ons sluit of indien dit weSelijk verplicht is.

ContacZormulier
Met het contacZormulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet je bepaalde informaQe
invullen. Deze bewaren wij tot de vragen of verzoeken zijn afgehandeld.

Gegevens uit klantonderzoeken
We zijn voortdurend bezig onze dienstverlening te verbeteren en nog beter te laten aansluiten op wat klanten
willen. Daarom kunnen we uw gegevens (klant ID, e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om u uit te
nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier helpt u ons nog beter te worden.
Deelname aan een klant- of marktonderzoek is geheel vrijwillig. U beslist zelf of u mee wilt doen aan het
onderzoek. Hoelang uw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden
bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar u herleidbare gegevens zodra het onderzoek
deﬁniQef is afgerond.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven jouw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering
van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van jou hebben gekregen of wij dat weSelijk verplicht zijn
(bijvoorbeeld als de poliQe dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Op www.klimaatgarant.nl gebruiken we momenteel geen cookies. Cookies zijn kleine informaQebestandjes die bij
het bezoeken van een website automaQsch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC,
tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Derde parQjen
Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data derden. Lees de privacyverklaring van deze parQjen (welke
regelmaQg kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies
verwerken.

Beveiliging
KLIMAATGARANT neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook
van parQjen die in opdracht van KLIMAATGARANT persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus alQjd
op de datum hierboven en kijk regelmaQg of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook
apart aan te kondigen.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je alQjd contact met ons
opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Je hebt de volgende rechten:
•
•
•
•
•
•
•

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
het laten corrigeren van fouten;
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
intrekken van toestemming;
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat je alQjd duidelijk aangeeb wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde
persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de
toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden
Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier
met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van
deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens
Klimaatgarant B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
Telefoonnummer: (010) 427 85 13
E-mail: gegevensbescherming@ithodaalderop.nl

