
 

Privacy Statement en Website-disclaimer  
 
Verwerking Persoonsgegevens  
Bergmans Bergeijk verwerkt Persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten in 
het kader van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden. Voor het leveren van deze diensten 
is het noodzakelijk om Persoonsgegevens, zoals een adres en naam te verwerken.  
 
1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden 
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en 
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming.  

 
2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te 
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening 
houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. Als u de indruk heeft dat uw 
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op 
via info@bergmansbergeijk.nl.  
 
Wij zullen u (en eventueel de betreffende persoon waarvan privacygevoelige informatie op straat is 
komen te liggen) vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek 
en zullen, indien dit verplicht is, dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 
3. Bergmans Bergeijk verstrekt uw Persoonsgegevens, zoals een adres en naam, uitsluitend aan 
derden en alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van bouw-, installatie- en 
onderhoudswerkzaamheden.  
 
4. U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bergmansbergeijk.nl. Om er zeker van 
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij 
het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto en 
burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Bergmans Bergeijk zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 
weken, op uw verzoek reageren.  
 
5. Bergmans Bergeijk respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg 
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. 
Door uw Persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Bergmans Bergeijk 
uw gegevens overeenkomstig dit Privacy Statement gebruikt.  
 
Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze 
website bezoeken. U kunt uw Persoonsgegevens opgeven om contact met ons op te nemen of om 
een storing te melden. Op onze website kunt u links aantreffen naar websites van derden.  
 
Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Bergmans Bergeijk geen 
verantwoordelijkheid voor de omgang met uw Persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor 
het Privacy Statement van de website die u bezoekt. 



Website-disclaimer  
6. De website van Bergmans Bergeijk (www.bergmansbergeijk.nl) is gemaakt om u een idee te geven 
van de werkzaamheden van Bergmans Bergeijk en om u de mogelijkheid te geven online contact op 
te nemen en/of storingen te melden. De informatie op de site is met de grootste zorgvuldigheid 
samengesteld. Er kunnen echter fouten of onvolkomenheden in zitten. Bergmans Bergeijk en haar 
medewerkers aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade ontstaan door het 
gebruik van de teksten en de afbeeldingen die zich op de site bevinden. Ook zijn wij niet 
aansprakelijk voor de inhoud van sites waarvan zich op deze site mogelijk een link bevindt. 


