
PRIVACY STATEMENT DE WILDE SPOORWEGBOUW 

De Wilde NL B.V., De Wilde Technics B.V. en Meet in Holland B.V. zijn allen gevestigd aan de 
Edisonweg 8, 4131 PC Vianen zijn verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens 
van onze websitebezoeker.  In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we 
jouw persoonsgegevens verwerken. 
 
Gegevens van onze websitebezoekers worden zorgvuldig behandeld en voldoende beveiligd. Wij 
houden ons daarbij aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere geldende 
regelgeving. 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 Voor- en achternaam 
 Bedrijfsnaam  
 Telefoonnummer 
 E-mailadres 
 Ip-adres 
 Internetbrowser en aparaat type 

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens? 

Wij verkrijgen je gegevens als het contactformulier op onze website invult en verstuurt.   

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 Het versturen van nieuwsbrieven: indien je je daarvoor heb aangemeld.  
 Om contact met je op te kunnen nemen. 

Op welke grond gebruiken we persoonsgegevens? 

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons voor de hiervoor genoemde 
doeleinden  gelden de volgende rechtsgronden: 

 voor de nieuwbrief is de grond toestemming. 
 om contact op te nemen is dat in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) 

overeenkomst  
 
Hoe lang bewaren we je gegevens? 
 
Wij bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of 
noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde 
gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. 

Worden je gegevens gedeeld met andere partijen? 

Wij delen uw persoonsgegevens enkel met derde partijen indien dat nodig is voor het uitvoeren 
van de overeenkomst of wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. 

Uw rechten 



U heeft de volgende rechten: 

 Recht op informatie en inzage: u kunt ons vragen welke gegevens we van jou hebben en 
gebruiken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom. 

 Recht op rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het 
ons dan weten, dan passen we het aan. 

 Recht op vergetelheid: je kan ons verzoeken om de gegevens die wij van jou hebben en 
gebruiken te verwijderen. In de meeste gevallen zullen we aan dit verzoek voldoen, het 
kan zijn dat we de gegevens voor andere doeleinden (bijvoorbeeld administratie) nog 
moeten verwerken. 

 Recht op beperking: heb je het idee dat wij jouw gegevens onrechtmatig of onjuist 
verwerken, dan kun je ons ook vragen te stoppen met het gebruik van je gegevens totdat 
we een en ander goed hebben uitgezocht. 

 Recht op bezwaar (verzet): je kunt bezwaar maken tegen het gebruik of bewaren van je 
gegevens. Wij kijken dan of we dat kunnen stoppen of je gegevens kunnen wissen. Gaat 
het om gebruik voor marketing? Dan zullen we de verwerking zo spoedig mogelijk staken. 

 Recht op overdraagbaarheid: Je kan ons verzoeken de gegevens die wij namens jou 
verwerken te laten overdragen. 

 Als je op grond van bovenstaande rechten een verzoek bij ons indient dan vragen we om je 
identiteit te controleren een foto(kopie) van je legitimatie toe te voegen (identiteitskaart, 
paspoort of rijbewijs). Het identiteitsbewijs dient uitsluitend ter identificatie en zal hierna 
verwijderd worden uit ons systeem. Lees meer over het maken van een veilige kopie van je 
identiteitsbewijs. Wanneer je jonger bent dan 16 jaar en je wilt over een verzoek indienen, 
dan moet dat gedaan worden door jouw wettelijke vertegenwoordigers (je ouders of je 
voogd). 

 Daarnaast kun je ook: 

 Altijd je toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat wij niet handelen volgens 
de regels? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. 

Hoe wij uw gegevens beveiligen 

 

Wij hechten grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, 
rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische 
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij 
gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zullen wij in het kader van 
de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken 

Vragen? 

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door ons of wanneer je gebruik 
wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan jou geeft, neem dan contact op met: 

 Onze functionaris persoonsgegevens Merel Teunissen die te bereiken is via onderstaande gegevens: 
E-mailadres: privacy@dewildebv.nl 
Correspondentieadres: 
De Wilde NL B.V. / De Wilde Technics B.V. / Meet In Holland B.V. 
t.a.v. privacy officer 
Edisonweg 8 
4131 PC Vianen 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs
mailto:privacy@beeldengeluid.nl

