Bouwbedrijf Bremade, gevestigd aan Zwaardvegerstraat 8 te Breda, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Bouwbedrijf Bremade Zwaardvegerstraat 8 Postadres: (Zwaardvegerstraat 8)
+31765211400
Bas Dekkers is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf Bremade. Hij is
te bereiken via Company E-mail

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouwbedrijf Bremade verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij
verwerken
Onze website en/of dienst 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 echter 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@bouwbedrijfbremade.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken
Bouwbedrijf Bremade verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Bouwbedrijf Bremade neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde
verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bouwbedrijf
Bremade) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouwbedrijf Bremade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren
de bewaartermijnen die voor de periode stikt noodzakelijk zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf Bremade verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken
in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bouwbedrijf
Bremade blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouwbedrijf Bremade gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie
is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bouwbedrijf
Bremade gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de
website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen
we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u
al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen
ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ikermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Category: Necessary (1)
Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and
access to secure
areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

__cfduid monomaps.com HTTP 1 year
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/co n tact
Cookie purpose description: U sed b y th e co n ten t n etw o rk, Clo u d flare, to id en tify tru sted w eb traffic.
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 415-428
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

Category: Statistics (4)
Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting
and reporting
information anonymously.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

_ga bouwbedrijfbremade.nl HTTP 2 years
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/
Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses
th e w eb site.
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 271
Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

_gat bouwbedrijfbremade.nl HTTP 1 day
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/
Cookie purpose description: U sed b y G o o g le An alytics to th ro ttle req u est rate
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 271
Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

_gid bouwbedrijfbremade.nl HTTP 1 day
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/
Cookie purpose description: Reg isters a u n iq u e ID th at is u sed to g en erate statistical d ata o n h o w th e visito r u ses
th e w eb site.
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 271
Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)

Cookie scan report - 1/2
Prior consent enabled: No

collect google-analytics.com Pixel Session
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/
Cookie purpose description: U sed to sen d d ata to G o o g le An alytics ab o u t th e visito r's d evice an d b eh avio r. Tracks
th e visito r acro ss
d evices an d marketin g ch an n els.
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 271
Source: h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/r/co llect?v= 1_v= j77aip = 1a= 1175180770t= p ag eview _s= 2d l= h ttp
s%3A%2F%2Fw w w .b o u w b e
d rijfb remad e.n l%2Fu l= en -u sd e= U TF-8d t= B REM ADE%20in %20B red a%2C%20sp ecialist%20in %20b o u w %20en
%20verb o u w %20van %20h
o recap an d en sd = 24-b itsr= 1024x768vp = 1000x740je= 0_u = aEB AAM AB CAAAAC~ jid = 611228457g jid =
2094537945cid = 1787239666.1561972
712tid = U A-60601898-23_g id = 1575718586.1561972712_r= 1cd 1= 539202cd 2= w eb sitez= 291068107
via h ttp s://w w w .g o o g le-an alytics.co m/an alytics.js
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

Category: Marketing (1)
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are
relevant and
engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

rc::c google.com HTML Session
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/co n tact

Cookie purpose description: Th is co o kie is u sed to d istin g u ish b etw een h u man s an d b o ts.
Initiator: Scrip t tag , p ag e so u rce lin e n u mb er 429
Source: h ttp s://w w w .g o o g le.co m/recap tch a/ap i.js?ren d er= exp licito n lo ad = _mo n o Recap tch a
Data is sent to: U n ited States (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

Category: Unclassified (1)
Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers
of individual
cookies.
CO O KIE NAM E PRO VIDER TYPE EXPIRY

viewport_size bouwbedrijfbremade.nl HTTP Session
First found URL: h ttp s://w w w .b o u w b ed rijfb remad e.n l/
Cookie purpose description: U n classified
Initiator: Pag e so u rce lin e n u mb er 14
Source: In lin e scrip t
Data is sent to: Den mark (ad eq u ate)
Prior consent enabled: No

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 Bouwbedrijf Bremade 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@bouwbedrijfbremade.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, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Bouwbedrijf Bremade wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-metde-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouwbedrijf Bremade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat
uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@bouwbedrijfbremade.nl

