TOEPASSING PRIVACYVERKLARING SPAANSEN GROEP PER 25 MEI 2018
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
Spaansen Groep B.V. en alle hieronder genoemde vennootschappen:
 Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.
 Spaansen Industriezand en –grind B.V.
 Spaansen Zeevaart B.V.
 Spaansen Vloeivloeren B.V.
 Spaansen Materieel en Techniek B.V.
 Zandexplotatie en overslagbedrijf Feenstra B.V.
 Recycling Den Helder



Spaansen Bouwsystemen B.V.
Casco Montage V.O.F.





Spaansen Tuin- en Bestratingsmaterialen B.V.
Spaansen Zuidoostbeemster B.V.
Spaansen Tuinklaar B.V.

Hierna te noemen ‘Spaansen’.

PRIVACYVERKLARING
In deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe Spaansen omgaat met het verwerken van uw
persoonsgegevens door ons. Omdat uw privacy voor ons belangrijk is, hopen wij dat u de tijd neemt om
deze verklaring te lezen, zodat u straks precies weet wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt. Als de
wet ons dat toestaat kunnen gegevens worden uitgewisseld binnen de Spaansen Groep.
Spaansen verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving,
o.a. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan
zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan
welke regels we ons houden. Heeft u vragen over deze verklaring? Neemt u dan contact op met ons op.

WAT IS VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk aan uw naam en adres. Ook gegevens
van een eenmanszaak, V.O.F. of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een
rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een
rechtspersoon zijn dat wel.
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Verwerken van persoonsgegevens
Verwerken van persoonsgegevens houdt alles in wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan.
Bijvoorbeeld het verzamelen, het opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.
Van wie verwerken we persoonsgegevens?
We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met
u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals van:
 klanten en hun vertegenwoordigers;
 iedereen die interesse toont in Spaansen en/of onze producten en diensten;
 iedereen die op een andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke
relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers, bestuurders of
(uiteindelijk) belanghebbenden van organisaties);
 toekomstige klanten.
Inzage en uitschrijven
U mag Spaansen vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Spaansen
verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Procedures voor het inzien van uw
eigen persoonsgegevens zijn op verzoek beschikbaar. Indien u geen actieve relatie met Spaansen meer wilt
onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek deze gegevens direct uit onze CRM- en Mailingsystemen. Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elk moment door u worden ingetrokken.
Duur van opslag
De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet- en regelgeving en voor zolang als
dat nodig is voor de doelen waarvoor wij de gegevens gebruiken. Als we de gegevens niet langer nodig
hebben voor de doelen als omschreven, kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering,
juridische procedures of statistische doeleinden.
Wat verwacht Spaansen van bedrijven en organisaties?
Geeft uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers, bestuurders, klanten of leveranciers
aan ons door? Dan verwachten we van u dat u hen hierover informeert.
Zelf verzamelen we ook gegevens, zonder dat uw bedrijf of organisatie deze aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld
doordat we deze gegevens uit het Handelsregister opvragen. Deze leggen we ook vast.
We verwachten dat u uw medewerkers, bestuurders, klanten of leveranciers ook hierover informeert. U
kunt deze verklaring aan hen geven zodat ze kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens per 25 mei
2018 omgaan.
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DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Spaansen in bepaalde gevallen uw gegevens
opslaat. Spaansen gebruikt uw persoonsgegevens voor:
 om een relatie en overeenkomst met u te kunnen aangaan;
 de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 overeenkomsten met leveranciers en andere partijen waar we een samenwerking mee aangaan om
opdrachten uit te voeren;
 product- en dienstontwikkeling;
 relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden;
 voor veiligheid en integriteit;
 om wettelijke verplichtingen na te komen;
 voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management;
 voor archivering.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS BINNEN SPAANSEN
Onze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Spaansen aanbiedt. Een uitzondering zijn de
diensten die hun eigen privacyverklaring hebben, waarin deze privacyverklaring niet is opgenomen. Als het
nodig is, delen we uw minimale persoonsgegevens met andere bedrijven binnen Spaansen.
Bijvoorbeeld om u de gewenste producten en diensten te kunnen leveren. Of om onze producten, diensten
en dagelijkse bedrijfsvoering te beheren en te verbeteren. Eveneens om uw gebruikservaring te
personaliseren of om in contact met u te komen voor marketingdoeleinden of marktonderzoek.
We kunnen ook, op grond van een overeenkomst die we met u hebben, persoonsgegevens delen met een
organisatie waaraan namens Spaansen een of meer van onze bedrijven, rechten of verplichtingen verkopen
of overdragen (of waarmee we in onderhandeling zijn over de verkoop of overdracht daarvan). De
ontvanger van die persoonsgegevens kan die dan, bij definitieve overdracht of verkoop, op dezelfde manier
gebruiken als wij.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET LEVERANCIERS, PARTNERS EN DERDEN
Om u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren, deelt Spaansen alleen uw minimale
persoonsgegevens met de leveranciers, partners en derden. Dat betekent dat zij enkel toegang krijgen tot
de gegevens die nodig zijn om u hun diensten te kunnen leveren. Als we persoonsgegevens met andere
organisaties delen, maken we duidelijke afspraken dat zij uw gegevens veilig bewaren en deze niet voor
hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.
Als we bedrijven inhuren om ons te helpen met onze IT-diensten, het opslaan en combineren van gegevens,
marketing, marktonderzoek, het verwerken van betalingen en het leveren van producten en diensten, dan
willen we dat u weet dat we deze bedrijven uiterst zorgvuldig selecteren.
Soms delen we persoonsgegevens om onze wettelijke rechten vast te leggen, uit te oefenen of te
verdedigen; in dit verband kunnen we persoonsgegevens aan anderen leveren om fraude tegen te gaan en
risico’s te beperken.
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BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS
Spaansen maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte
persoonsgegevens. Ondermeer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen
verschaffen tot deze gegevens.
Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Echter vanwege het publieke karakter van
internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100%
garanderen.
Links naar andere websites
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Spaansen kan u niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige
manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te
lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

RECHTEN BETROKKENEN
Spaansen wil er zeker van zijn dat de persoonsgegevens die we van u hebben, kloppen en up-to-date zijn.
Als er gegevens zijn die niet kloppen, laat ons dat dan weten. U kunt ons altijd vragen om uw
persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te wissen.
Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens
bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor zakelijke of wettelijke doeleinden.
We doen ons best om zo goed mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Als u toch een klacht hebt
over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het ons dan
weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan E-mailadres: info@spaansen.nl. Dit kan ook per
brief gericht aan: Raad van Bestuur Spaansen Groep B.V., Scheidersweg 6, 1731 LX Winkel.
MARKETINGCOMMUNICATIE
Soms kunnen we u (bijvoorbeeld via e-mail) nieuws over onze diensten sturen of uw mening vragen over
onze producten en diensten. Uw mening is belangrijk voor ons. Zo komen we erachter hoe we onze
producten en diensten kunnen verbeteren. Daarom nemen we af en toe contact met u op voor een
enquête. U beslist altijd zelf of u wilt (blijven) deelnemen aan ons marktonderzoek.
We kunnen u ook informatie sturen over producten en diensten van andere bedrijven, als we denken dat
die interessant voor u kunnen zijn. Dit doen we alleen als u van tevoren hebt aangegeven dat u deze
marketingcommunicatie wil ontvangen.
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COOKIES
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina
aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de
gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer
bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u
eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de
gegevens geen persoonlijke informatie. Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de
registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein
tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per
gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer
heeft verzonden.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch
geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies
desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk
niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

FUNCTIES VOOR SOCIALE MEDIA
Onze websites en mobiele apps functies bevatten functies voor sociale media zoals Facebook, Twitter,
Google+ en Pinterest, die hun eigen privacyverklaring hebben. Zorg ervoor dat u hun voorwaarden en de
privacyverklaring goed doorleest voordat u persoonsgegevens invoert. Spaansen aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze functies.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
Spaansen behoudt zicht het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. De wijzigingen worden altijd
bekend gemaakt op de Spaansen website. Heeft u naar aanleiding van deze verklaring nog vragen en/of
opmerkingen dan vernemen wij die graag per e mail op e-mailadres: info@spaansen.nl.
Spaansen Groep
Winkel, 25 mei 2018
Raad van Bestuur
J.G.H. Spaansen
Algemeen directeur

B. Knook
Groepsdirecteur

F.C. Knook de Keizer
Groepsdirecteur
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