Verwerkingsverantwoordelijke

Verklaring gegevensbescherming
Hartelijk dank voor uw bezoek aan de website van Bilfinger Tebodin B.V. (hierna
"Bilfinger" genoemd). Bilfinger heeft het beschermen van uw recht op privacy hoog in het
vaandel staan. Hieronder informeren wij u over de gegevens die bij uw bezoek aan onze
site worden verzameld en gebruikt, in hoeverre dit gebeurt en voor welke doeleinden.

Voor de toepassing van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de
verwerkingsverantwoordelijke
Bilfinger Tebodin B.V.
Brigit Stokman
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Nederland

Webserverlogbestanden
Over het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder dat er persoonsgegevens aan
ons worden bekendgemaakt.
De server waarop onze website staat (hierna "webserver" genoemd) verzamelt echter
automatisch gegevens van u die technisch vereist zijn om toegang tot onze website te
verkrijgen. De server verzamelt automatisch bepaalde gegevens zoals








delen van uw IP-adres,
datum en tijdstip van uw bezoek,
de subpagina's die u heeft bezocht,
pagina's die u eerder bezocht heeft,
de browser waar u gebruik van maakt (bijv. Internet Explorer),
het besturingssysteem waar u gebruik van maakt (bijv. Windows 7),
domeinnaam en adres van uw internetprovider (bijv. 1&1).

Preventie en/of het beheren van cookies
Er zijn verschillende manieren om cookies die op uw computer opgeslagen zijn, te
blokkeren, in te zien en te verwijderen. Dit hangt af van welke browser u gebruikt. Als u
problemen ondervindt, adviseren wij u om contact op te nemen met de aanbieder van de
browser.

Gegevensbescherming
Bilfinger Tebodin B.V.
Laan van Nieuw Oost-Indië 25
2593 BJ Den Haag
Nederland
info.tebodin.bv@bilfinger.com

Wij wijzen u erop dat het mogelijk is dat niet alle functies van deze website optimaal te
gebruiken zijn als u de browserinstellingen wijzigt.
Verzamelen, verwerken, gebruik en doorgeven van persoonsgegevens
We verzamelen alleen uw gegevens (met uitzondering van webserverlogbestanden) als u
ons persoonlijk toestemming geeft om deze voor één van de diensten die we aanbieden,
te gebruiken (bijv. informatiemateriaal bestellen, aanvragen). De gegevens worden
uitsluitend verwerkt en/of gebruikt voor het uitvoeren van de betreffende dienstverlening.
Indien uw aanvraag dat vereist, kunnen uw gegevens ook worden doorgestuurd naar
groepsmaatschappijen. Indien nodig, kunnen wij opdracht geven aan dienstverleners om
de gevraagde dienstverlening uit te voeren (bijv. voor het verzenden van
informatiemateriaal). Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere derde
partijen.
Nieuwsbrief
Als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief en magazine 'World' verzoeken wij u uw emailadres op te geven. U ontvangt een e-mail met een daarin een activeringslink voor het
ontvangen van de nieuwsbrief. Door op deze link te klikken, bevestigt u dat u de
nieuwsbrief/het magazine daadwerkelijk wenst te ontvangen en wordt u opgenomen in
onze verzendlijst. Dit zorgt ervoor dat niemand anders dan u uw e-mailadres kan
gebruiken voor aanmelding van een nieuwsbrief (de zogenaamde double-opt-inprocedure). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen voor het
versturen van de nieuwsbrief/het magazine.
Internationaal dataverkeer
De verwerking van gegevens die door onze website worden gegenereerd vindt plaats op servers in de lidstaten van de EU of in de
Europese Economische Ruimte (EU/EER).
Links naar andere websites

Op sommige delen van onze website, staan links naar andere websites (bijv. websites van
andere ondernemingen van de Bilfinger Group) of bieden we de mogelijkheid om content
te delen via zogenaamde share-knoppen. Houd er rekening mee dat onze verklaring
gegevensbescherming niet van toepassing is op deze andere websites. We verzoeken u
op deze websites zelf informatie te verkrijgen inzake gegevensbescherming, beveiliging,
gegevensverzameling en bepalingen voor het doorsturen van gegevens. Bilfinger is niet
aansprakelijk voor maatregelen die door deze websites worden genomen of voor hun
content.
Beveiliging
Houd u er rekening mee dat gegevens onbeveiligd via het internet worden verzonden en
dat daardoor het gevaar bestaat dat derden de gegevens kunnen onderscheppen en
gebruiken. U kunt te allen tijde per post of telefonisch contact met ons opnemen.
Uw rechten
Op voorwaarde dat aan de wettelijke bepalingen wordt voldaan, heeft u onder de AVG de
volgende rechten:


Recht op vergetelheid: U heeft het recht op vergetelheid en dat uw persoonsgegevens uit onze administratie worden
verwijderd.



Recht op inzage: U heeft het recht op informatie over hoe uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt.



Recht op rectificatie: U heeft er recht op dat fouten in uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd.



Recht op beperking van de verwerking: U heeft het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken voor
bepaalde soorten verwerking.



Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van
uw persoonsgegevens voor door ons bepaalde doeleinden,
indien u van mening bent dat u er groot belang bij hebt om de
verwerking van uw persoonsgegevens niet toe te laten.



Recht op het intrekken van toestemming: U heeft het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
in te trekken.



Recht op beroep: U heeft het recht om in beroep te gaan bij een gegevensbeschermingsautoriteit indien u vermoedt dat de
verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de AVG geschiedt.



Recht op dataportabiliteit: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen en aan
anderen over te dragen.

Indien u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via bovenstaande
contactgegevens en wij zullen binnen een redelijke termijn contact met u opnemen. Houd
er rekening mee dat we mogelijk wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te
bewaren.

Status: Mei 2018
We wijzen u erop dat deze verklaring in de toekomst kan wijzigen in verband met
wettelijke vereisten. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van de huidige status.

