Postbus 8 – 9610 AA SAPPEMEER
Noorderstraat 370 – 9611 AV SAPPEMEER
Tel +31 (0)598 – 39 29 97
www.dekensgroep.nl
info@dekensgroep.nl
Rabobank NL 85 RABO 01300.79.987
KvK 02313800
BTW NL 0016.10.648.B.01

Privacyverklaring Dekens Groep

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en
hoe daar mee om wordt gegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en voor welke
doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast treft u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw
gegevens aan en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
Voor u ligt de privacyverklaring van Dekens Groep. De in het Groningse Sappemeer gevestigde
bedrijven Dekens Metaalgieterijen B.V. en Machinefabriek Dekens B.V. maken onderdeel uit van
Dekens Groep.
Dekens Metaalgieterijen B.V. is in 1926 opgericht onder de naam Gieterij Borcherts B.V. en in 1956
overgenomen door de familie Dekens. De derde generatie is nu inmiddels toegetreden tot het
familiebedrijf.
Dekens Metaalgieterijen B.V. is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf. Alle denkbare
materiaalkwaliteiten kunnen worden gegoten, zoals gietijzer, ni-resist, nodulair gietijzer, (gelegeerd en
ongelegeerd) staal, roestvaststaal, brons en aluminium.
Machinefabriek Dekens B.V. kan haar klanten een compleet product op het gebied van metaalbewerking
leveren. Zowel conventioneel als computergestuurd draai- en freeswerk behoort tot de hoofdactiviteiten
van onze machinefabriek.
De nauwe samenwerking tussen Dekens Metaalgieterijen B.V. en Machinefabriek Dekens B.V. maakt
Dekens Groep uniek. Dekens Groep levert haar klanten een totaalpakket van gieten tot een compleet
bewerkt eindproduct.
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Doel gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Dekens Groep. Deze worden
hieronder toegelicht.
Klant
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen
aanbieden, te kunnen bepalen aan welke wensen of specificaties een bepaald product of dienst dient te
voldoen, producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen uitvoeren, te kunnen factureren
en met u te kunnen communiceren over de uitvoering van de overeenkomst.
Leverancier
Bent u een (potentiële) leverancier of opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk
voor het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst. Wij kunnen met behulp van de persoonsgegevens
met u communiceren de specifieke wensen en specificaties van de door ons in te kopen producten/diensten,
een bestelling plaatsen en uw facturen betalen.
Sollicitaties
Mocht u ons benaderen voor het solliciteren naar een functie binnen onze organisatie dan zullen wij de
gegevens die behoren bij de sollicitatie zolang als noodzakelijk bewaren.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons echter geen of onvoldoende
persoonsgegevens verstrekt, dan is het mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen
uitvoering kunnen geven.

Verstrekking aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat wij uw
persoonsgegevens verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen, dienst en producten aan ons
toeleveren. De persoonsgegevens worden opgeslagen in ons cliënt relatie systeem, welke draait op een
externe server. Ook de in- en verkoopadministratie draait op de genoemde server. Ten slotte maken wij
gebruik van Microsoft Outlook en bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mail en andere bestanden.

Bewaarperiode
Indien u bij ons klant bent geworden (of wij bij u) dan zullen wij uw persoonsgegevens zeven jaren
bewaren na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Deze
bewaartermijn van zeven jaar hanteren wij ook als u bij ons een offerte heeft aangevraagd, maar u geen
klant bij ons bent geworden. Ook als wij van u een offerte hebben ontvangen en wij zijn geen klant bij u
geworden, dan hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. Na deze periode zullen wij uw
persoonsgegevens verwijderen.
De periode van zeven jaar is conform de verplichte administratieve bewaartermijn die is opgelegd door de
Belastingdienst.

Rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens in te zien. U kunt ons tevens verzoeken
om een aanvulling of correctie van de persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw
persoonsgegevens te wissen of het gebruik te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen
van gegevens en het gebruiken van gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Tenslotte kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander.
Het gebruik maken van deze rechten kan door middel van een mail te sturen naar info@gieterijborcherts.nl
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