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1. Inleidend

Dit is het privacy statement van Veldwerkk. In dit privacy statement wordt 
beschreven hoe Veldwerkk omgaat met de verwerking van persoonsgegevens 
van belangstellenden, (potentiële) opdrachtgevers en overige betrokkenen. 
Het privacy statement kan steeds worden herzien. De meest actuele versie 
treft u echter altijd op de website van Veldwerkk : www.veldwerkk.nl.

2. Contactgegevens

Alle privacy gerelateerde vragen en opmerkingen mogen worden voorgelegd 
aan de privacycoördinator van Veldwerkk: 
Dhr. L. de Jager, Algemeen directeur, email: info@veldwerkk 
Veldwerkk Kunstgras en Bouwadvies,  
Burg. Kerstenslaan 11, 
4837 BM Breda
M. +31 6 83059079,  website: www.veldwerkk.nl 

3. Doel van gegevensverwerking

Veldwerkk verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende 
doelen:

• Reageren op een ingevuld contactformulier c.q. toezenden van   gevraag-
de informatie;

• toezending van de nieuwsbrief of het magazine;
• het opnemen van contact teneinde onze dienstverlening mogelijk te 

maken;
• het uitvoeren van een overeenkomst;
• het naleven van een wettelijke verplichting, voortvloeiend uit het uitvo-

eren van een overeenkomst

Wij mogen deze doelen alleen nastreven indien dit in lijn is met één van de 
toegelaten grondslagen. Afhankelijk van welk doel wordt nagestreefd, is de 
grondslag:

• uw expliciete toestemming;
• het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
• een wettelijke verplichting;
• een gerechtvaardigd belang aan de zijde van Veldwerkk.

http://www.veldwerkk.nl
mailto:info%40veldwerkk?subject=
http://www.veldwerkk.nl


4. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet gecombi-
neerd- een natuurlijke persoon kunnen identificeren. De persoonsgegevens 
welke wij verwerken zijn:

• NAW-gegevens;
• e-mailadres;
• telefoonnummer;

Let op! U hoeft nooit uw Burgerservicenummer (BSN), geloofsovertuiging, 
kopie legitimatiebewijs of pasfoto mee te sturen.

5. Uitwisseling met derden

Veldwerkk deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij met uw uitdruk-
kelijke toestemming, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeen-
komst of in het geval van een wettelijke verplichting. Indien gegevens toch 
met derden moeten worden uitgewisseld, bijvoorbeeld voor het opstellen van 
een offerte, dan zal dit zoveel mogelijk op geanonimiseerde wijze gebeuren.
Let op! Wanneer u met Veldwerkk contact opneemt via social media en u doet 
dit langs openbaar kanaal (dus bijvoorbeeld door @veldwerkk te tweeten), 
dan kunnen derden kennis nemen van uw bericht. Verstuur berichten daarom 
zoveel mogelijk via het contactformulier op de website.

6. Beveiliging

Wij hechten grote waarde aan een goede beveiliging van uw persoons-
gegevens. Veldwerkk heeft daarom diverse technische en organisatorische 
maatregelen getroffen om ieder misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of 
wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Het kantoor van Veldwerkk is 
dusdanig ingericht dat onbevoegden geen kennis kunnen nemen van fysieke 
informatie. Gegevensuitwisseling vindt via beveiligde verbindingen plaats en 
ook de opslag is beveiligd. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd op 
passendheid. Een en ander is nader opgenomen in de paragraaf ‘informatie-
beveiliging’ van het interne protocol, zodat een ieder binnen Veldwerkk op de 
hoogte is van deze maatregelen en deze ook naleeft. 
Waar nodig evalueert Veldwerkk steeds haar maatregelen en past zij deze aan 
de nieuwste technieken aan. Dit altijd met oog voor het risico en de haalbaar-
heid van nieuwe technologieën.


