Privacyverklaring
Glazenmakergids.be is een onderdeel van Daadkracht Marketing B.V.. Daadkracht Marketing B.V. is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.
Contactgegevens:
Daadkracht Marketing B.V.
Burgemeester Wuiteweg 38
9203 KL Drachten
privacy@daadkracht-marketing.nl
+31 85 500 9944
Over deze website
In deze bedrijvengids vindt u een overzicht van alle bedrijven in deze branche in Nederland. Deze
website is opgesteld met het doel om de (online) vindbaarheid van de bedrijven die zijn opgenomen
op deze website te verbeteren en onze klanten en bezoekers zo goed mogelijk van dienst te kunnen
zijn.
Persoonsgegevens
Daadkracht Marketing B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze gegevens zelf actief aan ons verstrekt. Wij verwerken de door uw
ingevulde gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat-type

Voor het opstellen van de offerte en om contact
op te kunnen nemen.
Om de aanvraag door te sturen naar afnemers in
uw regio.
Om contact met u te kunnen leggen.
Er kan om extra informatie gevraagd worden om
uw zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Om de website te verbeteren.
Om de website te verbeteren.

Doeleinden van de verwerking
De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn uitsluitend voor onze afnemers (derden) in uw regio om
een passende offerte te kunnen opstellen op basis van uw klus of uw probleem. De persoonsgegevens
zijn nodig om een offerte te kunnen op stellen en om u te kunnen bellen of e-mailen voor de
dienstverlening.
Doel van verzamelen persoonsgegevens

Wettelijke grondslag

Offerteaanvraag koppelen aan afnemers in de
regio
Contact op kunnen nemen via telefoon of mail
voor het uitvoeren van onze dienstverlening
Commerciële e-mails te kunnen sturen,
bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Overeenkomst
Overeenkomst
Toestemming

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met als doel de website te verbeteren.
De cookies die hiervoor worden opgeslagen zijn anoniem, er worden geen IP-adressen verzameld en
de gegevens worden niet met derden gedeeld. Deze Google Analytics-cookies mogen geplaatst
worden zonder expliciete toestemming.
- Er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google
- We delen geen persoonsgegevens met Google
- Alle gegevens worden anoniem verwerkt
Delen van persoonsgegevens met derden
Daadkracht Marketing B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen wanneer dit noodzakelijk is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Daadkracht Marketing B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder of jonger is dan 16 jaar. 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 gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
privacy@daadkracht-marketing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
de gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximum van 24 maanden, na deze periode
worden alle gegevens geanonimiseerd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht
om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, bijvoorbeeld een door u genoemde organisatie, te sturen. U
kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking
van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
privacy@daadkracht-marketing.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, documentnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.
U hebt tevens de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiligingsmaatregelen
Daadkracht Marketing B.V. 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 zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@daadkracht-marketing.nl.
Bedrijfsinformatie
Wij verzamelen openbare gegevens van bedrijven in een specifieke branche om deze weer te geven
op deze website. Gegevens die verzameld worden zijn gegevens om een bedrijf te identificeren,
contact- en adresgegevens en gegevens van algemene aard. Alle bedrijven in de gids zijn handmatig
door ons geselecteerd. Doel van de verwerking van deze gegevens is om een compleet overzicht te
tonen van alle bedrijven in Nederland in een specifieke branche.
Van natuurlijke rechtspersonen worden de persoonlijke bedrijfsgegevens niet gebruikt.
Bedrijven kunnen zich kosteloos aanmelden voor deze gids. Gebruik hiervoor het formulier op de
“bedrijf aanmelden” pagina op de website.
Welke bedrijfsgegevens worden verwerkt in de database?
-

Bedrijfsnaam
KvK-nummer
Subdossier nummer
Vestigingsnummer
Oprichtingsdatum
Bedrijfsvorm
Informatie vestiging: hoofdzaak/nevenvestiging
SBI-omschrijving + SBI-code
Vestigingsadres*
Websiteadres
Algemeen telefoonnummer*
Algemeen faxnummer*
Algemeen emailadres*

*Van natuurlijke rechtspersonen gebruiken we deze gegevens niet.
Wijzigen van bedrijfsgegevens
Het is mogelijk om uw bedrijfsgegevens te wijzigen. Vul hiervoor het formulier “claim je bedrijf” in op
de betreffende pagina van de bedrijfsvermelding op de website of stuur een verzoek per e-mail. De
afbeelding die als bedrijfsafbeelding is gebruikt is een stockfoto. Het is mogelijk om deze aan te laten
passen of te vervangen voor een eigen foto.

Wilt u uw bedrijfsvermelding verwijderen, aanpassen of (deels) afschermen? Dien dan bij ons een
verzoek in via het formulier “claim je bedrijf” op de betreffende bedrijfspagina of via e-mail. Wij
streven er naar om binnen tien werkdagen uw gegevens te verwijderen.
Wijzigingen
Daadkracht Marketing B.V. behoudt zich het recht om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring bij zakelijke, technische of juridische ontwikkelingen, zonder u daarvoor op de
hoogte te stellen. Ons advies is om regelmatig de privacyverklaring te controleren op wijzigingen.
Klachten en contact
De gevraagde persoonsgegevens dienen alleen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hebt u toch
vragen over de verklaring, de gegevensverwerking of andere opmerkingen? Neem dan contact op via
privacy@daadkracht-marketing.nl.
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