Privacyverklaring / Privacy statement
Over Indufinish b.v.
Indufinish b.v. is een leverancier en installateur
van oppervlaktebehandelinginstallaties.

About Indufinish b.v.
Indufinish b.v. is a specialized supplier and installer
of surface treatment installations.

Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig met
persoonsgegevens wordt omgegaan.
Persoonsgegevens worden door ons dan ook
zorgvuldig verwerkt en beveiligd, waarbij wij de
privacywetgeving in acht nemen.

We think it is of great importance that we handle
personal data carefully. Personal data is therefore
carefully processed and secured by us, at which we
observe the privacy legislation.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De volgende persoonsgegevens verwerken wij:
 Voor- en achternaam
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Overige persoonsgegevens die je actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
onze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch

Personal data that are processed
We process the following personal data:
 First and last name
 Phone number
 E-mail address
 Other personal data that you actively
provide by, for example, creating a profile
on our website, in correspondence and by
phone

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Indufinish baseert haar verwerkingen op de
volgende grondslag(en):
 Uitvoering geven aan de overeenkomst
 Gerechtvaardigd belang
 Toestemming

What do we use personal data for?
Indufinish bases its processing on the following
basis:
 Execution of the agreement
 Legitimate interest
 Permission

In het kader van onze dienstverlening en het
aangaan van overeenkomsten verzamelen en
gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens
voor:
 Het doen van een aanbod
 De totstandkoming en uitvoering van de
overeenkomst
Uitsluitend voor sollicitanten:
 Contacten inzake de sollicitatieprocedure
 Referenties inwinnen
 Profielcheck via LinkedIn (of andere sociale
media)

In the context of our services and entering into
agreements we collect and use the necessary
personal data for:
 making an offer
 the realization and execution of the
agreement
For applicants only:
 Contacts regarding the application
procedure
 Obtaining references
 Profile check via LinkedIn (or other social
media)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Indufinish bewaart je persoonsgegevens niet
langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden
verzameld.
Uitsluitend voor sollicitanten:
Het CV zal na afronden van de procedure
maximaal 1 maand in ons bezit blijven, mits
anders door u is toegestemd. Maximaal wordt een
CV 12 maanden bewaard.

How long do we store personal data?
Indufinish does not store your personal data longer
than is strictly necessary to achieve the purposes
for which your data is collected.
For applicants only:
The CV will remain in our possession for a
maximum of 1 month after completion of the
procedure, unless otherwise agreed by you. A CV is
stored for a maximum of 12 months.

Met wie delen we persoonsgegevens?
Indufinish verstrekt uw gegevens alléén aan
derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.

With whom do we share personal data?
Indufinish will only provide your data to third
parties if this is necessary for the execution of an
agreement with you or to comply with a legal
obligation.

Gebruik van cookies
Indufinish gebruikt alleen technische en functionele
cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige
tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele
telefoon ontvangt als u onze websites bezoekt. In
deze bestanden wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden om u zo goed mogelijk van
dienst te zijn.

Cookie settings
Indufinish uses only technical and functional
cookies. Cookies are small, simple text files that
your computer, tablet or mobile phone receives
when you visit our websites. These files contain
information about your website visit in order to
provide you with the best possible service.

Google Analytics
De website van Indufinish maakt gebruik van
Google Analytics-cookies.
 Indufinish heeft een
bewerkersovereenkomst met Google
gesloten.
 Indufinish heeft gekozen voor het maskeren
van het laatste octet van het IP-adres.
 Indufinish heeft 'gegevens delen' uitgezet.
 Indufinish maakt geen gebruik van andere
Google-diensten in combinatie met de
Google Analytics-cookies.

Google Analytics
The Indufinish website uses Google Analytics
cookies.
 Indufinish has signed a processor
agreement with Google.
 Indufinish has chosen to mask the last octet
of the IP address.
 Indufinish has turned off 'data sharing'.
 Indufinish does not use other Google
services in combination with the Google
Analytics cookies.

Inzage en correctie van persoonsgegevens
U heeft na een schriftelijk verzoek (per e-mail via
het onderstaande adres) de mogelijkheid om uw
persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door
ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden
bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de
gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

View or correct your personal data
After a written request (by e-mail via the address
below) you have the opportunity to view your
personal details. If the overview provided by us
contains factual inaccuracies, you can request us
(in writing) to change the data or have it removed.

Contact
U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking
van persoonsgegevens richten aan:

Contact
You can address your questions and requests
regarding the processing of personal data to:

Indufinish b.v.
Mw. J. Hilgen, Officemanager
Willem Barentszstraat 5
7825 VZ Emmen
Nederland

Indufinish b.v.
Ms. J. Hilgen, Office Manager
Willem Barentszstraat 5
7825 VZ Emmen
The Netherlands

Email: j.hilgen@indufinish.com

E-Mail: j.hilgen@indufinish.com

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geen overeenkomst en
wij kunnen deze privacyverklaring actualiseren.
Zodra wij wijzigingen aanbrengen wordt de
wijzigingsdatum bijgewerkt. De herziene
privacyverklaring wordt gepubliceerd op onze
website, waarna deze direct in werking treedt. U
dient deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen
zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop
Indufinish met uw persoonsgegevens omgaat.

Amendement privacy statement
This privacy statement is not an agreement and we
can update this privacy statement. When we make
changes in this statement, the review date below is
updated. The revised privacy statement will be
published on our website, after which it will take
effect immediately. You should consult this
statement from time to time so that you are aware
of how Indufinish handles your personal data.

Wijzigingsdatum
14 juni 2018

Review date
14 June 2018

