
Privacy verklaring 
 
De Waard Kunststof kozijnen respecteert uw privacy. Wij hopen u met deze privacyverklaring duidelijk te 
maken waarom wij bepaalde informatie van uw nodig hebben, hoe wij omgaan met die informatie en 
opslaan. 
 
Persoonlijke informatie 
 
De Waard Kunststof kozijnen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt en/of om met u te corresponderen. Persoonlijke 
gegevens worden vertrouwelijk behandeld en beveiligd. 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
 
De Waard Kunststof kozijnen vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde 
wijziging tegen te gaan. Onze website heeft een SSL-verbinding. Dit betekent dat de gegevens die u door 
middel van het contactformulier verstuurd altijd veilig en versleuteld worden. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem 
dan contact op via info@dewaardkozijnen.nl 
 
Geautomatiseerde besluitvorming 
 
De Waard Kunststof kozijnen vof maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
 
De Waard Kunststof kozijnen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
 
De Waard Kunststof kozijnen vof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische 
cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste 
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij 
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen 
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook 
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 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. 
 
Internetsites van derden 
 
De website bevat links naar websites van andere partijen. De Waard kunststof kozijnen draagt geen 
verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op de sites van 
andere partijen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten 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 De Waard Kunststof kozijnen vof. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking 
van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar 
info@dewaardkozijnen.nl. 
 
Contactgegevens 
 
De Waard Kunststof kozijnen vof 
De Groet 13 
1738 DV Waarland 
0226-420946  /  06-27013297 
www.dewaardkozijnen.nl  /  info@dewaardkozijnen.nl           


