Privacyverklaring en cookiebeleid van Vidor Holding B.V.

Verstrekte persoonsgegevens
Vidor Projectontwikkeling B.V., haar eigenaar Vidor Holding B.V., en daaraan gelieerde
ondernemingen dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt worden verwerkt
in overeenstemming met de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
U kunt desgewenst contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via info@vidor.nl om
een klacht in te dienen, om u af te melden voor bepaalde communicatie, om navraag te doen over
welke persoonsgegevens wij waarom van u bewaren, of om een wijziging door te geven.
Wij respecteren uw privacy en verkopen uw gegevens niet door aan anderen.
In het geval u ons (vanuit de website vidor.nl) mailt via info@vidor.nl worden persoonsgegevens van
u verzamelt en verwerkt. In dat geval verleent u ons toestemming de daarbij door u verstrekte
gegevens te verwerken voor de door u gevraagde communicatie.
De persoonsgegevens die u met ons deelt worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk
is om aan wetgeving te voldoen, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang*, of indien dit
door ons noodzakelijk wordt geacht in verband met de uitvoering van eventuele door u aan ons of
vanuit ons aan u opgedragen werkzaamheden.
Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor gevraagde offertes, uitvoering van
overeengekomen werkzaamheden, klantenadministratie, leveranciersadministratie, crediteuren- en
debiteurenadministratie, wanneer dit wettelijk verplicht is, in geval van een gerechtvaardigd belang*,
en/of om met u te communiceren op uw aanvraag of om met u in contact te blijven als ons dat ook
voor u nog wenselijk lijkt. Wij controleren regelmatig of het nog noodzakelijk is persoonsgegevens te
bewaren.
Indien u uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen, ook die wij waar noodzakelijk in het kader van
bovenstaande aan derden hebben doorgegeven, kunt u dit eveneens doorgeven via info@vidor.nl.
Wij zullen hen daar dan over berichten.

Cookiebeleid
De cookies op onze website vidor.nl worden uitsluitend gebruikt voor het (technisch optimaal)
functioneren van de website en anonieme analyse met bijvoorbeeld Google Analytics inzake onder
meer herkomst en aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en onderwerpen, teneinde onze website
en klantgerichtheid te verbeteren. Daarvan kan gebruik gemaakt worden van IP-adressen. Voorts
worden hier geen persoonsgegevens verzamelt. Wij maken geen gebruik van zogenoemde tracking
cookies die surfgedrag op andere websites volgen.

Wij gebruiken links naar social media om te verwijzen naar onze eigen berichten e.d. op die kanalen,
niet om persoonsgegevens te achterhalen en te verzamelen.
Het kan voorkomen dat via onze website cookies worden geplaatst door derden. Dat kan voorkomen
daar waar op de website gebruik gemaakt wordt van links naar andere websites en social media om
bijvoorbeeld een bericht/foto/of video op deze website te tonen. Wij zijn daar in het algemeen niet
van op de hoogte en wij verzamelen ook op die manier geen persoonsgegevens.
*Zie voor een toelichting op een gerechtvaardigd belang:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/mag-u-persoonsgegevensverwerken#wat-zijn-voorbeelden-van-gerechtvaardigde-belangen-7533

