Welkom bij het Privacybeleid van bouw7
Wanneer u bouw7 gebruikt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit privacybeleid is bedoeld
om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens
verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd wilt nemen
om het beleid zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid
Laatst aangepast: 17 april 2018
In ons Privacybeleid wordt uitgelegd:
●
●
●

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen.
Hoe we die gegevens gebruiken.
De keuzemogelijkheden die we bieden, waaronder hoe u gegevens kunt openen en
bijwerken.

Wij hebben deze pagina zo eenvoudig mogelijk gemaakt, maar als u niet bekend bent met
termen zoals cookies, IP-adressen, of browsers, moet u eerst informatie over deze
belangrijke termen lezen.

Gegevens die we verzamelen
We verzamelen gegevens om betere services te kunnen leveren aan al onze gebruikers, van
het vaststellen van basisinformatie, zoals de taal die u spreekt.
We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
●

Gegevens die u aan ons levert.
Om van onze services gebruik te kunnen maken moet u zich aanmelden voor een
bouw7 account. Wanneer u dit doet, vragen we om persoonlijke gegevens van u of
uw medewerkers, zoals een (voor/achter) naam, emailadres en telefoonnummer.
Deze gegevens worden opgeslagen in uw account. U kunt er voor kiezen om deze
gegevens niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u zich mogelijk niet registreren
en/of gebruik maken van de services die wij aanbieden. Uw gegevens worden waar
mogelijk geanonimiseerd zodat u niet geïdentificeerd kan worden, en deze worden
vervolgens verstuurd naar onze partners. Wij werken samen met de partners om u
een zo goed mogelijke dienstverlening te verstrekken.
Wanneer u medewerkers toevoegt door middel van onze services, kunnen we
mogelijk informatie verzamelen over deze medewerker, bijvoorbeeld hoe deze
medewerker gebruik maakt van onze services en hoe de medewerker de data
gebruikt binnen bouw7. De keuze om deze informatie in te voeren is niet verplicht,
maar daardoor kunnen we de werking van deze functie en/of service niet
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●

garanderen. Wij bewaren ook persoonlijke gegevens van u in andere services en/of
onderdelen van bouw7 als u daarvoor kiest. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van
de services, verzamelen wij gegevens die u verstuurt naar bouw7.
Gegevens die we ontvangen op basis van uw gebruik van onze services.
We verzamelen gegevens over de services die u gebruikt en de manier waarop u ze
gebruikt, zoals welke pagina's (en app-schermen) u bezoekt, en welke acties u
onderneemt. Deze gegevens omvatten:
○ Apparaatgegevens
We verzamelen apparaatspecifieke gegevens, zoals het hardwaremodel, de
versie van het besturingssysteem, unieke apparaat-ID's en mobiele
netwerkgegevens, waaronder het telefoonnummer. bouw7 kan uw
apparaat-ID's of telefoonnummer koppelen aan uw bouw7-account.
○ Logbestandsgegevens
Wanneer u onze services gebruikt of inhoud bekijkt die wordt geleverd door
bouw7, worden bepaalde gegevens automatisch verzameld en opgeslagen
in serverlogbestanden. Deze gegevens omvatten:
■ Details over hoe u onze service heeft gebruikt, zoals uw
zoekopdrachten.
■ IP-adres (Internet Protocol).
■ Gegevens over apparaatgebeurtenissen, zoals crashes,
systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de
datum en tijd van uw verzoek en de verwijzende URL.
■ Cookies waarmee uw browser of uw bouw7 account kan worden
geïdentificeerd.
○ Locatiegegevens (bouw7 iOS en Android apps)
Wanneer u de services van bouw7 gebruikt, kunnen we gegevens over uw
daadwerkelijke locatie verzamelen en verwerken. We gebruiken uw
GPS-locatie om de locatie vast te stellen. Bijvoorbeeld om uw afstand te
bepalen ten opzichte van uw project(en), zodat we suggesties kunnen geven
op basis van deze gegevens. bouw7 bewaart uw locatie alleen lokaal op uw
telefoon en alleen tijdens het gebruik van de onderdelen aan welke u
toestemming heeft gegeven. Deze zijn in te zien in het instellingenscherm
van de apps indien deze van toepassing zijn.
○ Lokale opslag
We kunnen gegevens (waaronder persoonlijke gegevens) lokaal verzamelen
en opslaan op uw apparaat met mechanismen zoals browserwebopslag en
applicatie-gegevenscaches.
○ Cookies en vergelijkbare technologieën
Wij gebruiken verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en
op te slaan wanneer u de services van Bouw7 gebruikt, waaronder mogelijk
het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of
apparaat te identificeren.
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Hoe we gegevens gebruiken die we verzamelen
We gebruiken de gegevens die we uit al onze services verzamelen om de services te
leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe services te
ontwikkelen. We gebruiken deze gegevens ook om gepersonaliseerde inhoud aan u te
leveren, zoals relevantere zoekresultaten en of voorspellende rapportages.
Wanneer u contact opneemt met bouw7, leggen we uw berichten vast om te helpen bij het
oplossen van problemen die u ondervindt. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te
informeren over onze services, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende
wijzigingen of verbeteringen.
We gebruiken gegevens die worden verzameld uit cookies en andere technologieën zoals
een CSRF token, om uw veiligheid, gebruikerservaring en de totale kwaliteit van onze
services te verbeteren. Google Analytics is een van de producten die we gebruiken om dit
te doen in onze eigen services. Om meer te weten te komen over hoe Google Analytics
deze gegevens verzameld en verwerkt, kunt u lezen op de pagina "Hoe Google gegevens
gebruikt wanneer u sites of apps van onze partners gebruikt". Als u niet wilt dat Analytics
wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren.
Meer informatie over Google Analytics en privacy.
We vragen u om toestemming voordat we gegevens gebruiken voor andere doeleinden
dan die in dit Privacybeleid worden beschreven.
Bouw7 verwerkt persoonlijke gegevens op onze servers in Nederland. We kunnen uw
persoonlijke gegevens verwerken op een server die zich buiten het land bevindt waar u
woont.

Duidelijkheid en keuzemogelijkheden
Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel
duidelijk te zijn over de gegevens die we verzamelen, zodat u weloverwogen beslissingen
kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt uw gegevens die zijn
gekoppeld aan uw bouw7 account wijzigen op de instellingen pagina.
U kunt ook instellen dat uw browser alle cookies blokkeert, waaronder cookies die zijn
gekoppeld aan onze services, of aangeeft wanneer we een cookie plaatsen. Het is echter
belangrijk te onthouden dat veel van onze services mogelijk niet correct functioneren als uw
cookies zijn uitgeschakeld. We kunnen uw taalvoorkeuren dan bijvoorbeeld niet onthouden.

Uw persoonlijke gegevens openen en bijwerken
Wanneer u onze services gebruikt, proberen we u toegang te geven tot uw persoonlijke
gegevens. Als die gegevens onjuist zijn, proberen we u te voorzien van manieren om deze
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gegevens snel bij te werken of te verwijderen, tenzij we die gegevens moeten bewaren
voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden.
We streven ernaar onze services te handhaven op een manier die gegevens beschermt
tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging. Daarom is het mogelijk dat we, nadat u
gegevens uit onze services heeft verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze
actieve servers verwijderen en gegevens niet uit onze back-upsystemen verwijderen.
De informatie die u kunt bekijken, bewerken, en verwijderen kan veranderen doordat de
website veranderd. Als u meer wilt weten over het bekijken en/of bewerken van gegevens
die wij over u hebben, neem dan alstublieft contact op met ons op.
Indien u ons verzoekt alle gegevens te verwijderen, dan zullen wij binnen een redelijke
termijn deze gegevens verwijderen.

Gegevens die we delen
We delen persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten
bouw7, behalve in een van de volgende omstandigheden:
●

●

●

Met uw toestemming
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten
bouw7 wanneer u ons toestemming heeft gegeven dit te doen.
Voor externe verwerking
We leveren persoonlijke gegevens aan vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze
de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in
overeenstemming met ons Privacybeleid en andere passende vertrouwelijkheids- en
beveiligingsmaatregelen.
Om juridische redenen
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten
bouw7 als we te goeder trouw van mening zijn dat toegang, gebruik, behoud of
openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:
○ Te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke
procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
○ De van toepassing zijnde Servicevoorwaarden af te dwingen, waaronder het
onderzoeken van mogelijke schendingen.
○ Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen
of anderszins aan te pakken.
○ De rechten, eigendom of veiligheid van bouw7, onze gebruikers of het
publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

We kunnen niet-persoonlijk identificeerbare gegevens openbaar en met onze partners
(zoals gekoppelde sites) delen. We kunnen deze gegevens bijvoorbeeld openbaar maken
om trends te laten zien met betrekking tot het algemene gebruik van onze services,
bijvoorbeeld hoeveel bedrijven zich al aangesloten hebben bij bouw7.
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Als bouw7 betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijven we de
vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stellen we de betreffende
gebruikers op de hoogte als persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen
aan een ander privacybeleid.

Beveiliging van gegevens
We werken er hard aan bouw7 en onze gebruikers te beschermen tegen ongeautoriseerde
toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van
gegevens die in ons bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:
●
●

●

We coderen veel van onze services met SSL.
We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en
verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als
bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.
We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot medewerkers van bouw7,
contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor ons te
verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele
vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet
voldoen aan deze verplichtingen.

Wanneer dit Privacybeleid van toepassing is
Ons Privacybeleid is van toepassing op alle services die worden aangeboden door Bouw7,
maar niet op services en/of onderdelen die een afzonderlijk privacybeleid hebben waarin
dit Privacybeleid niet is opgenomen.

Naleving en samenwerking met toezichthoudende autoriteiten
We controleren regelmatig of we voldoen aan ons eigen Privacybeleid. Wanneer we
formele schriftelijke klachten ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de
klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. We werken samen met de
betreffende regelgevende instanties, waaronder lokale autoriteiten voor
gegevensbescherming, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonlijke
gegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

Wijzigingen
Ons Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. We beperken uw rechten onder dit
Privacybeleid niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We zullen alle wijzigingen van het
Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we
zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services,
kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het Privacybeleid).
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Contactgegevens
Bouw7 B.V.
Aalsumerpoort 7
9101 JJ Dokkum
+ 31 (0) 85 401 8377
info@bouw7.nl
Naam functionaris gegevensbescherming:
W. Geertsma
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