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Algemeen Privacy statement 

 

Wie zijn wij? 

Wij van Reijnhout Elektro B.V. zijn geregistreerd in het Nederlandse handelsregister 

onder nummer 22044422, wij respecteren en houden ons aan de privacy van elk 

individueel persoon, Reijnhout Elektro B.V. zal ervoor zorgen dat alle persoonlijke 

gegevens die aan ons worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld in 

overeenstemming met de wet Algemene Vordering Gegevensbescherming. 

Reijnhout Elektro B.V. draagt zorg voor een goede beveiliging van haar 

computersystemen, kantoor en website om de privacy te waarborgen in 

overeenstemming met de AVG. 

Rechtsgronden en het doel van verwerking persoonsgegevens 

In sommige gevallen zijn de persoonsgegevens noodzakelijk voor het nakomen van 

een wettelijke verplichting, ook zullen de persoonsgegevens die ontvangen worden 

gebruikt worden om de diensten / plichten voor en namens onze opdrachtgevers uit 

te voeren. Een aantal van deze diensten zijn het verzorgen van, 

procesautomatisering, industriële installaties, beveiliging, telecom. De gegevens 

zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij we hier toestemming voor hebben. 

Derden 

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke 

verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een 

verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid 

van uw persoonsgegevens te respecteren.  

Ook wordt uw e-mailadres niet aan derden verstrekt. 

 

Bewaarperiode persoonsgegevens 

De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. 

Reijnhout Elektro B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is 

voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens 

noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. 

Beveiliging 

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Reijnhout 

Elektro B.V. treft voortdurend passende maatregelen aan om uw gegevens te 

beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. 
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Datalek 

 

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 wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en 

herhaling in de toekomst te voorkomen. 

 

Recht op inzage, wijzigen, verwijderen en het recht om een klacht in te dienen 

Zoals aangegeven, is de AVG van toepassing, wat betekent dat iedereen het recht 

heeft om zijn gegevens te bekijken, te wijzigen, te verwijderen en het recht heeft om 

een klacht in te dienen. Elk van deze rechten kan worden gedaan bij de directie van 

Reijnhout Elektro B.V., die uw aanvraag behandelt in overeenstemming met de AVG. 

Reijnhout Elektro B.V. is te bereiken via het telefoonnummer 0113-382589 of via het 

e-mailadres info@reijnhoutelektro.nl  

 

Privacy policy voor Reijnhout Elektro B.V., eigenaar van www.reijnhoutelektro.nl  

1) Waarborgen Privacy   

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.reijnhoutelektro.nl is een 

belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke 

informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.  

2) Toestemming  

Door de informatie en de diensten op www.reijnhoutelektro.nl te gebruiken, gaat u 

akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben 

opgenomen.  

3) Monitoren gedrag bezoeker  

www.reijnhoutelektro.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden 

wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke 

pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites 

omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de  

gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder 

meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.  

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf 

welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet 

gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.  
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4) Gebruik van cookies  

www.reijnhoutelektro.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te 

verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te 

houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed 

doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.  

5) cookies van andere partijen 

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere 

partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze 

zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website 

vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers 

te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er 

worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google. 

Verder treft u een button aan van LinkedIn, Met deze button kunt u informatie van 

onze website delen. Ook staat er een YouTube video op onze website en applicaties 

van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. 

Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de 

privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de 

(persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken. 

6) Cookies uitschakelen  

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken 

van de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze 

mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.  

7) Vragen   

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over de privacy policy van 

Reijnhout Elektro B.V. en specifiek www.reijnhoutelektro.nl, kunt u ons benaderen 

via ons e-mailadres info@reijnhoutelektro.nl.  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/verordening_2016

_-_679_definitief.pdf 
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