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Solid Timber is opgericht voor de zakelijke- en private dienstverlening ten
aanzien van zowel engineering- als leveringswerkzaamheden van
houtconstructies voor de bouw. Alle verkregen gegevens van onze klanten
behandelen wij vertrouwelijk en zijn ten alle tijden op te vragen.
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de
eisen uit de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Google Analytics
De website van Solid Timber maakt gebruik van Google Analytics, een
webanalyse service van Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van
zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst)
om zo het gebruik van de website van Solid Timber te kunnen analyseren. De
door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website van
Solid Timber wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde
Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op de website van
Solid Timber wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de
Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese
Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone
gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de
Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder
van de website van Solid Timber zal Google deze informatie gebruiken om te
evalueren hoe de website van Solid Timber wordt gebruikt, om rapporten over
de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden
met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader
van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet
gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van
cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te
kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle
mogelijkheden van de website van Solid Timber kunt benutten. Verder kunt u
het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens
(inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde
"opt-out browser add-on" te downloaden en te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van
Google Analytics vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het
privacy overzicht van Google Analytics.
Social Media buttons
Op de website van Solid Timber wordt gebruik gemaakt van social media
buttons, welke als link naar de volgende social media kanalen van Solid Timber
fungeren: Twitter en YouTube. Ook deze social media kanalen maken gebruik
van cookies. Lees de privacy verklaringen van de respectievelijke social media
kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen:
Privacyverklaring - YouTube
Privacyverklaring - Twitter
Verzamelde informatie
Indien u contact opneemt met Solid Timber via het invullen van het digitale
contactformulier op de website van Solid Timber of middels het sturen van een
aanvraag via de mail, dan zal Solid Timber de door u opgegeven naam en het
gebruikte e-mailadres opslaan. In het geval u een offerte opvraagt, dan worden
zowel uw naam- als overige contactgegevens opgeslagen. Bij zakelijke klanten
zal daarnaast ook het KvK nummer worden gecontroleerd.
Doel
De verzamelde gegevens worden hoofdzakelijk gebruikt om contact met u op te
kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van
documenten. Daarnaast zullen uw persoonsgegevens worden vermeldt op de
volgende documenten: offertes, facturen, tekenhoofden en/of rapportages.
Vermelding van uw persoonsgegevens, als (potentiële) opdrachtgever, op deze
stukken betreft ook een wettelijke verplichting vanuit Solid Timber in het
vastleggen en nakomen van de gesloten (of nog te sluiten) overeenkomst tussen
partijen en daaraan verbonden verantwoordelijkheden en juridische grondslag.
Uw persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt,
behalve voor zover ze worden opgeslagen op servers, waarvoor Solid Timber
diensten van derden afneemt (zoals bv. accountant). Met deze partijen zijn
verwerkersovereenkomsten gesloten om uw gegevens zo goed mogelijk te
beschermen. Deze verwerkersovereenkomsten kunt u opvragen ter inzage.
Inzagerecht
U hebt het recht om inzage, rectificatie of verwijdering van uw
persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Ook indien de
persoonsgegevens met uw expliciete toestemming zijn verkregen, dan nog
behoud u zich het recht voor tot het intrekken van deze toestemming.
Daarnaast heeft u het recht om eventuele klachten kenbaar te maken bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACYVERKLARING

! /2
2
!

