
Privacyverklaring  
 

Met ingang van 25 mei 2018 gelden voor de EU specifieke eisen voor het verwerken van 

persoonsgegevens ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In deze privacyverklaring geven we u inzicht in de verwerking van uw gegevens door ingenieursburo 

voor bouwtechniek 4Construct B.V., hierna te noemen “4Construct” en vermelden we welke rechten 

u heeft om tegen de bewerking van uw gegevens bezwaar te maken. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking? 

De directie van 4Construct is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking. Daarbij gaat het om het 

verzamelen en opslaan van de gegevens die u heeft opgegeven bij het verlenen van uw opdracht 

t.b.v. het uitvoeren van werkzaamheden door 4Construct.   

De directie van 4Construct houdt daar toezicht op.  

Bij vragen of klachten kunt u hen bereiken via het emailadres of het telefoonnummer zoals staat 

vermeld op de website van 4Construct. 

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking. 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u 4Construct opdracht heeft gegeven, via een 

ondertekende opdracht, tot het voor u verrichten van werkzaamheden. 

Voor de uitoefening  van onze werkzaamheden en de facturering hiervan is dit noodzakelijk.  

De rechtsgrond (ingevolge de AVG), waarop deze verwerking berust, is de schriftelijke opdracht.  

Door 4Construct opdracht te geven sluit u een overeenkomst met  4Construct, waarvan de inhoud 

wordt bepaald door de wet. 

Welke persoonsgegevens worden door 4Construct bewaard? 

Van elke opdrachtgever worden de naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en 

eventueel bekend emailadres opgeslagen in de debiteurenadministratie en de werkmappen, welke 

worden bewaard ten kantore van 4Construct. 

Bij het verstrekken van uw opdracht verklaart u tevens bekend te zijn met dit document en gaat u er 

mee akkoord dat bovengenoemde gegevens worden opgeslagen op de bovengenoemde wijze en 

worden gebruikt voor de in dit document aangegeven doeleinden. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens? 

Uw persoons- en/of bedrijfsgegevens worden door 4Construct ontvangen en gebruikt t.b.v. 

bovengenoemde doeleinden en indien noodzakelijk, echter uitsluitend met uw toestemming, aan 

derden verstrekt.   

De bewerking van de gegevens. 

De gegevens worden opgeslagen in niet openbaar toegankelijke databestanden. 

Het recht op inzage, correctie en verwijdering. 

U kunt deze rechten uitoefenen door zich te wenden tot de directie van 4Construct. 

Bij het beëindigen van de opgedragen werkzaamheden worden de gegevens bewaard in het archief 

van 4Construct.  De bewaartermijn van deze gegevens wordt bepaald door de wettelijke verplichting 

ten aanzien van onze verantwoordelijkheid voor de verrichte werkzaamheden. 



De gevolgen van verwijdering van de aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Door uw gegevens te laten verwijderen, vrijwaart u tevens 4Construct van verdere 

verantwoordelijkheid ten aanzien van de voor u verrichte werkzaamheden. 

Indienen van klachten. 

Wanneer uw vragen of klachten niet bevredigend beantwoord worden door de directie van 

4Construct, kunt u een klacht indienen bij de directie. 

Ook kunt u een klacht indienen bij  de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Vastgesteld door de directie van 4Construct B.V. 

Leiderdorp d.d. 25 mei 2018 

Dhr. A.H. Hoogenboom Dhr. R. Kamer 
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