PRIVACYVERKLARING WEBSITE DURA VERMEER: WAT DOEN WE MET UW
PERSOONSGEGEVENS?
Dura Vermeer Groep NV en alle tot haar groep behorende ondernemingen zijn bedrijven die
actief zijn in de bouw-, vastgoed- en infrastructurele sector. In het kader van deze activiteiten is
het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in
overeenstemming met de wet. In deze Privacyverklaring Website Dura Vermeer beschrijven wij
welke gegevens wij van u verwerken wanneer u onze website bezoekt, hoe we dat doen en
welke rechten u daarbij heeft.
Indien deze privacyverklaring wordt aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn, zullen
we de nieuwste versie op de website plaatsen en/of u daarvan op de hoogte stellen. Op onze
website www.duravermeer.nl vindt u de geldende versie van de Privacyverklaring Website Dura
Vermeer.
In de tabel aan het einde van deze Privacy Verklaring vindt u een gedetailleerd overzicht
van de verwekingen van uw persoonsgegevens.

1.

DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSEGEGEVENS

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Dura Vermeer Groep NV,
Rotterdam Airportplein 21, 3045 AP Rotterdam KvK 24289036.
Privacy Officer: privacyofficer@duravermeer.nl.

2.

WAAROM WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

We verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om de activiteiten zoals
beschreven in de tabel zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Als we persoonsgegevens willen
gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de in tabel X genoemde
doelen, zullen wij u daar over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacyverklaring
Website Dura Vermeer, een bericht op onze website of een persoonlijk bericht aan u.
3.

WETTELIJKE GROND VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Wij hebben twee wettelijke grondslagen om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van
de doelen als omschreven in de tabel aan het einde van deze Privacy Verklaring: uw toestemming (die u verleent wanneer u een webformulier invult) en/of ons gerechtvaardigd belang als u
onze website bezoekt. Dat gerechtvaardigd belang is gelegen in ons doel de website en onze
diensten te verbeteren.
U kunt die toestemming op ieder moment weer intrekken. Wij zullen het verdere gebruik van uw
persoonsgegevens dan beëindigen, tenzij er een andere wettelijke grondslag voor het betreffende gebruik is.
In andere gevallen is de wettelijke grondslag voor Dura Vermeer haar gerechtvaardigde belang
om haar activiteiten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren
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4.

AAN WIE KUNNEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN?

Alleen medewerkers van Dura Vermeer die de persoonsgegevens nodig hebben om hun
werkzaamheden uit te voeren, hebben rechtstreekse toegang tot uw gegevens in de systemen
van Dura Vermeer.
Soms is het noodzakelijk ten behoeve van onze activiteiten om derden in te schakelen,
bijvoorbeeld (software)leveranciers en (markt)onderzoeksbureaus. Deze partijen krijgt alleen
toegang tot uw persoonsgegevens als we zeker weten dat zij de gegevens uitsluitend gebruikt op
een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen,
en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond
van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen
dat uw persoonsgegevens onbedoeld bekend worden bij anderen.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting gegevens verstrekken
aan derden, zoals aan de politie. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel
mogelijk kunnen respecteren.
Als we uw gegevens moeten doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of
onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan
stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing
zijn.
5.

HOE BEVEILIGEN WE UW GEGEVENS?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om de bezoekers van onze website
te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van
persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat
waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren
over het incident. We informeren u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de
gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.
6.

COOKIES EN HYPERLINKS

Onze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de bezoekerservaring te
optimaliseren. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Naast functionele en analytische cookies verzamelen wij in sommige gevallen ook demografische gegevens, dit doen wij echter alleen wanneer u de cookie melding op
de website geaccepteerd heeft.
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van andere partijen. Dura Vermeer is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin is Dura Vermeer verantwoordelijk voor het
privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.
7.

UW RECHT VAN BEZWAAR

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening
bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze
activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief
te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te sturen aan privacyofficer@duravermeer.nl t.a.v. de Privacy Officer. Vergeet u
niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. Vermeld in de brief
duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand
antwoord.
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8.

UW ANDERE RECHTEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS?
•

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen
welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die
gegevens worden gebruikt.

•

Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kunt u deze
persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw
verzoeken of bezwaren te beoordelen.

•

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen.
Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang
hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang.
Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle
kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen
verwijderen.

•

U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij
worden overgedragen.

•

Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze
onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of
onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen, de privacy van
anderen in gevaar of uitermate onpraktisch zijn.

•

U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen overeenkomstig de instructie als vermeld
onder punt 8.

•

U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij
Dura Vermeer en bij de Autoriteit Persoonsgegevens: AP Klachten over gebruik
persoonsgegevens.

*****
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ACTIVITEIT VAN
DE BETROKKENE
EN DURA
VERMEER
Bezoeken van de
Website.

WELKE GEGEVENS
VERWERKEN WE?

WAAROM VERWERKEN WE
UW GEGEVENS?

WAAROM MOGEN WE
UW GEGEVENS
VERWERKEN?

WIE HEBBEN ER
TOEGANG TOT UW
GEGEVENS?

HOE LANG
BEWAREN WE
UW GEGEVENS?

• Functionele en

• Voor servicedoeleinden: om

• Het gebruik van functio-

• Social Media

analytische

uw websitebezoek in de toe-

nele en analytische coo-

platforms, zoals

cookies.

komst te vergemakkelijken en

kies is noodzakelijk voor

Google (Analytics),

verbeteren.

het verlenen en verbete-

Facebook, YouTube.
• Dura Vermeer deelt
persoonsgegevens
met
marktonderzoekburea
us en andere derden.

We bewaren deze
gegevens
maximaal een jaar
na uw laatste
bezoek aan onze
Website, tenzij we
op grond van een
wettelijke regeling
uw gegevens
langer moeten
bewaren of als
langer bewaren
noodzakelijk is voor
het uitvoeren van
onze activiteiten.

• Tracking cookies:

• Voor remarketing en retarge-

ren van onze service en

demografische

ting op andere websites en/of

onze website. Het is een

gegevens

sociale media.

gerechtvaardigd belang

IP-adres,

(geslacht, locatie,
leeftijd), gebruik
type device,

• Voor het samenstellen van gebruikersstatistieken.
• Om gerichte aanbiedingen te

via een goed functionerende website de in de

browsergedrag

kunnen doen voor diensten en

voorgaande kolom om-

(welke pagina’s

vacatures van Dura Vermeer.

schreven doelen te be-

bezocht zijn).

• Voor het onder uw aandacht
brengen en verstrekken van

• Contactgegevens
(naam, emailadres).
• Het door u
achtergelaten

reiken.
• Dura Vermeer gebruikt

informatie over actuele

tracking cookies indien u

projecten van Dura Vermeer in

daar toestemming voor

uw omgeving.
Invullen
contactformulier op
de Website.

van Dura Vermeer om

• Om persoonlijk contact met u
op te kunnen nemen.
• Voor servicedoeleinden: om
uw bericht te kunnen opvolgen

geeft.
Door het verstrekken van
uw persoonsgegevens via
het contactformulier geeft
u toestemming aan Dura
Vermeer om die
persoonsgegevens te
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MOET IK DEZE
GEGEVENS AAN
DURA VERMEER
VERSTREKKEN?
Analytische en
functionele cookies
zijn noodzakelijk
om onze website te
laten functioneren.

Dura Vermeer gebruikt
verschillende systemen
voor de verwerking van
uw persoonsgegevens
en de leveranciers van
die systemen kunnen

We bewaren deze
gegevens totdat we
uw bericht hebben
‘afgehandeld’, tenzij
we op grond van
een wettelijke

De verwerking van
deze
persoonsgegevens
is verplicht als u wilt
dat wij uw bericht in
behandeling

bericht, inclusief

en u over de vervolgstappen te

eventueel door u

kunnen informeren.

achtergelaten

Aanmelden
nieuwsbrief via het
contactformulier op
de Website.

Aanmelden voor
een Job Alert.

verwerken voor het
omschreven doel.

daardoor ook
persoonsgegevens van
u verwerken.

Door het verstrekken van
uw persoonsgegevens via
het aanmeldformulier
geeft u toestemming aan
Dura Vermeer om die
persoonsgegevens te
verwerken voor het
omschreven doel.

• Dura Vermeer gebruikt
verschillende
systemen voor de
verwerking van uw
persoonsgegevens en
de leveranciers van
die systemen kunnen
daardoor ook
persoonsgegevens
van u verwerken.
• Dura Vermeer deelt
ook
persoonsgegevens
met
marktonderzoekburea
us.

Door het verstrekken van
uw persoonsgegevens via
het aanmeldformulier voor
Job Alert geeft u
toestemming aan Dura
Vermeer om die
persoonsgegevens te

Dura Vermeer gebruikt
verschillende systemen
voor de verwerking van
uw persoonsgegevens
en de leveranciers van
die systemen kunnen
daardoor ook

• Voor de afhandeling van uw

persoonsgegevens

verzoek om informatie of

in dat bericht.

publicaties.

• Contactgegevens
(Naam, adres, emailadres,
telefoonnummer, evt.
bedrijf waarvoor u
werkt).

Voor relatiebeheer, marketing,
klantenadministratie en
servicedoeleinden:

• Contactgegevens
(Naam, e-mailadres)
• Carrier niveau en
de functie(s) waarin
u geïnteresseerd
zou zijn.

Om u te informeren over mogelijk relevante vacatures

• Voor het versturen van (digitale) mailingen en de nieuwsbrief van Dura Vermeer;
• Om u te informeren over
speciale aanbiedingen en
acties die worden
aangeboden via de Website;
• Voor het meten van respons
op onze marketingacties.
• Om een
ClientManagementSysteem
(CMS) te beheren;
• Om marktonderzoek uit te
voeren.
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regeling uw
gegevens langer
moeten bewaren of
als langer bewaren
noodzakelijk is voor
het uitvoeren van
onze activiteiten.
We bewaren deze
gegevens zolang u
een relatie bent van
Dura Vermeer,
tenzij we op grond
van een wettelijke
regeling uw
gegevens langer
moeten bewaren of
als langer bewaren
noodzakelijk is voor
het uitvoeren van
onze activiteiten.

nemen. Zonder
deze gegevens
kunnen wij uw
bericht niet in
behandeling
nemen.

Dura Vermeer
gebruikt deze
gegevens totdat u
zich afmeldt van
het Job Alert

Wij hebben deze
gegevens van u
nodig indien u een
Job Alert wilt
ontvangen. U kunt
zelf aangeven
wanneer u deze

De verwerking van
deze
persoonsgegevens
is verplicht als u op
de hoogte wilt
blijven van het
nieuws rondom
Dura Vermeer,
omdat wij zonder
deze gegevens de
nieuwsbrief niet
naar u kunnen
versturen. U heeft
altijd de
mogelijkheid om u
zich hiervoor af te
melden.

Invullen
sollicitatieformulier
op de website van
(werken bij) Dura
Vermeer.

Alle
persoonsgegevens
op uw sollicitatiebrief
en Cv.

Voor de werving van personeel
en de beoordeling van de
geschiktheid van de sollicitant.

verwerken voor het
omschreven doel.

persoonsgegevens van
u verwerken.

Door het verstrekken van
uw persoonsgegevens via
het sollicitatieformulier
geeft u toestemming aan
Dura Vermeer om die
persoonsgegevens te
verwerken voor het
omschreven doel.

Dura Vermeer gebruikt
verschillende systemen
voor de verwerking van
uw persoonsgegevens
en de leveranciers van
die systemen kunnen
daardoor ook
persoonsgegevens van
u verwerken.
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Zonder uw
toestemming
bewaren wij deze
gegevens
maximaal vier
weken. Met uw
toestemming
bewaren wij deze
gegevens een jaar.

niet meer wenst te
ontvangen door u
af te melden voor
het Job Alert.
De verwerking van
deze
persoonsgegevens
is verplicht als u wilt
solliciteren bij Dura
Vermeer. U geeft
zelf toestemming
voor het langer
bewaren van uw
persoonsgegevens
en kunt deze
toestemming op
ieder moment
intrekken.

