
 

 
 

 
PRIVACY STATEMENT TILBURG BOUW B.V.  
Versie: oktober 2019  
 
Dit Privacy Statement is van TILBURG BOUW B.V., gevestigd te Ringbaan-Oost 4, 5013CA Tilburg (KvK-
nummer: 70665370). In dit Privacy Statement wordt uiteengezet hoe wij als 
verwerkingsverantwoordelijke omgaan met uw persoonsgegevens.  
TILBURG BOUW B.V. (hierna ook: “ons” of “wij”) respecteert de privacy van onder meer haar 
(potentiële) klanten en gebruikers van haar website en gaat daarom uiterst zorgvuldig met 
persoonsgegevens om. TILBURG BOUW B.V. acht het daarbij van belang dat de verwerking van 
persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de wettelijke regels uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
 
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens  
TILBURG BOUW B.V. kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw 
persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via onze 
website, via contact met onze afdeling sales, recruitment of anderszins. Daarnaast kan TILBURG 
BOUW B.V. uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers, opdrachtnemers of 
andersoortige intermediairs.  
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van: 
 ● noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst; 
 ● noodzakelijkheid voor het nakomen van een wettelijke verplichting;  
 ● noodzakelijkheid voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen; en/of 
 ● uw toestemming.   
 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, waaronder tevens 
gerechtvaardigde belangen: 
 ● afhandeling van offerteaanvragen en andersoortige contactaanvragen via onze website;  
● het aanbieden, (verder) ontwikkelen en verbeteren van onze website en (technische) dienstverlening; 
 ● totstandkoming van overeenkomsten;  
 ● uitvoering van overeenkomsten; 
 ● uitvoering van opdrachten;   
● informeren over arbeidsbemiddeling en/of bouwprojecten, andere diensten en activiteiten van 
TILBURG BOUW B.V. (door middel van een nieuwsbrief); en/of 
 ● nakoming van wettelijke verplichtingen.  
 
Doorgifte van persoonsgegevens  
TILBURG BOUW B.V. kan uw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken 
bij de verwezenlijking van de doeleinden voor de verwerking zoals genoemd in dit Privacy Statement. 
Voorbeelden van derden zijn acquisitiepartners, arbeidsbemiddelaars, bouw en -installatiebedrijven, 
uitzendorganisaties, de Belastingdienst, onze accountant . 
TILBURG BOUW B.V. kan uw persoonsgegevens ook uitwisselen met aan haar gelieerde 
ondernemingen, een en ander voor de verwezenlijking van de doeleinden voor de verwerking zoals 
genoemd in dit  
Privacy Statement. Deze ondernemingen zijn in ieder geval gevestigd in Nederland, Duitsland en in 
Belgie, maar kunnen ook zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.   
TILBURG BOUW B.V. bewaart uw persoonsgegevens op servers die zich bevinden in Nederland  
Voordat TILBURG BOUW B.V. uw persoonsgegevens doorgeeft naar landen buiten de Europese 
Economische Ruimte, gaat TILBURG BOUW B.V. na of er een adequaatheidsbesluit van de Europese 
Commissie bestaat dan wel of er passende waarborgen zijn getroffen.  
 
 
 



 

 
 

 
Bewaartermijnen  
Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit Privacy Statement 
zijn beschreven, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is.  
 
Beveiliging persoonsgegevens  
TILBURG BOUW B.V. gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en draagt tezamen met 
eventuele verwerkers zorg voor passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen. 
Op deze wijze handhaven wij een beveiligingsniveau dat voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, 
aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen.   
 
Hyperlinks van derden   
De website van TILBURG BOUW B.V. kan links naar websites van derden bevatten. Dit Privacy 
Statement is niet van toepassing op websites van derden en wij aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw 
persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan kennis te nemen van de privacy verklaringen van alle 
andere websites die u bezoekt.  
 
Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens  
U heeft het recht om ons kosteloos om inzage in, rectificatie en wissen van uw persoonsgegevens te 
verzoeken. U kunt daarnaast kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens. Ook heeft u heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft 
verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en aan een andere 
partij over te dragen.   
Voorgenoemde verzoeken kunnen worden ingediend door een brief te sturen naar TILBURG BOUW  
B.V., Postbus 9242, 5000HE te Tilburg, dan wel per email naar info@tbouw.nl,  onder vermelding van 
“Privacy”.  
Wij kunnen u, ter bevestiging van uw identiteit, in voorkomende gevallen verzoeken om een kopie van 
uw identiteitsbewijs mee te zenden, waarop uw BSN onleesbaar is gemaakt.    
Wanneer wij geen gevolg hebben gegeven aan een van voorgenoemde verzoeken, heeft u het recht om 
een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep bij de rechter in te stellen.   
Intrekken toestemming  
U heeft het recht uw toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te 
trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op 
basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.  
 
 
Cookies  
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw 
computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 
technische werking van onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van onze 
website.   
U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies ontvangt. De exacte procedure verschilt echter per 
browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te 
gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval 
geen gebruik kunt maken van (bepaalde functies van) onze website.   
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Google Analytics  
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de 
"Analytics", "AdWords" en "DoubleClick" diensten. Wij gebruiken deze diensten om informatie te krijgen 
over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen 
indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google 
verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie 
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.   
 
Wijzigingen  
Wij kunnen te allen tijde en zonder nadere kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u 
daarom aan om van tijd tot tijd dit Privacy Statement te raadplegen, zodat u bekend bent met 
eventuele wijzigingen daarin.  
 
Vragen, opmerkingen of klachten  
 Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit Privacy Statement, dan kunt 
u op onze website kijken voor aanvullende informatie dan wel ons dit laten weten door een brief te 
sturen naar TILBURG BOUW B.V., Ringbaan-Oost 4, 5013 CA te Tilburg, dan wel per email naar 
info@tbouw.nl,  onder vermelding van “Privacy”. Daarmee beoogt TILBURG BOUW B.V. te voorkomen 
dat vragen, problemen of zorgen blijven bestaan.  
  
  
© TILBURG BOUW B.V., alle rechten voorbehouden 
 
 
 
 


