Privacy Statement
Dit is het privacy statement van Rinxs calamiteiten diensten- en schadeherstel, gevestigd te 6601 EP
Wijchen aan de Gruttostraat 4. (hierna te noemen ‘’ Rinxs ‘’)

Rinxs
KvK: 74374095
BTW: NL002311330B44
Tel: 06-84507641
E-mail: info@rinxs.nl
Web: www.rinxs.nl

Toepasselijkheid
De privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die
u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via het contactformulier of bestellingen die u plaatst op onze
website. Rinxs hecht groot belang aan privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken
data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Rinxs is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de
verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens
worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming
met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke
doeleinde ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
(eventuele) Foto’s van uw woning en omgeving
(eventuele) Foto’s van schade in en om uw pand

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Uw gegevens zullen worden gebruikt voor facturatie, schaderapporten, recentie’s en offertes. Wij
zijn een bouw en schadeherstelbedrijf, dit houdt in dat wij bij schades een begroting zullen
uitbrengen om de schade te herstellen. Uw gegevens zullen in een rapport gebruikt worden die wij
naar de verzekeraar uitbrengen, maar ook als wij een offerte of factuur maken zullen uw gegevens
gebruikt worden. Een van onze medewerkers zou uw gegevens kunnen gebruiken voor een
referentie, dit word altijd eerst gecommuniceerd met u. Wanneer u op onze site uw gegevens
achterlaat zullen deze worden opgeslagen op de hosting van de site. Deze site is beveiligd met SSL
certificaat. Daarnaast kunnen er in sommige gevallen foto’s gemaakt worden van eventuele schades,
woning of omgeving, deze foto’s zijn uitsluitend bedoeld voor het schadedossier die wij uitbrengen
aan de verzekeraar.

Opslagperiode
Uw gegevens zullen minimaal 1 jaar tot maximaal 5 jaar bewaard worden. Daarna zullen wij u een
nieuwe verklaring sturen waarin eventuele nieuwe verwerkingsdoelen zullen staan of welke
gegevens wij dan opslaan.

Rechten
U heeft te allen tijden rechten om uw gegevens in te zien bij ons. Wanneer u dit wilt kunt u een mail
sturen naar info@rinxs.nl met als onderwerp: gegevens inzien. Dan zullen wij u inzagen geven op uw
persoonsgegevens. Wanneer u wilt dat wij uw gegevens uit ons systeem halen dan kunt u dit
schriftelijk doen, wij zullen dan uw gegevens vernietigen.

Naam (organisatie):

………………………………………………

Datum:

………………………………………………

Plaats:

………………………………………………

Handtekening:

