
 
Privacy Statement Van Gils Graniet B.V. 
 
De nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vanaf 25 
mei 2018 van toepassing. Van Gils Graniet B.V. vindt het zorgvuldige omgaan met 
persoonsgegevens van groot belang. Wij garanderen dat persoonsgegevens zorgvuldig 
verwerkt en beveiligd worden. Wij verzekeren dat wij ons houden aan de regels omtrent de 
eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dit houdt in dat wij: 
 

• duidelijk vermelden welke werkzaamheden wij uitvoeren als het gaat om 
persoonsgegevens; 

• alleen specifieke persoonsgegevens van klanten gebruiken die nodig zijn voor 
bepaalde legitieme doeleinden; 

• altijd met u communiceren wat er met de persoonsgegevens gebeurt en dat wij u te 
allen tijde toestemming vragen voor het verwerken van deze gegevens; 

• op ieder moment uw persoonsgegevens verwijderen, corrigeren of inzage bieden 
wanneer u dat van ons vraagt. 

 

Privacybeleid Van Gils Graniet B.V. 
 
Van Gils Graniet B.V. werkt met uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze 
diensten en deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende 
persoonsgegevens: 
 

• Voor- en achternaam 

• Telefoonnummer 

• Adresgegevens 

• Emailadres 

• Bankgegevens 

• Voorkeuren voor specifieke diensten 
 
U kunt op ieder moment uw toestemming voor de genoemde 
persoonsgegevensverwerkingen intrekken. Zodra u dit bij ons aan geeft, verwerken wij geen 
persoonsgegevens meer van u. Ook garanderen wij dat wij uw persoonsgegevens niet langer 
dan noodzakelijk bewaren of gebruiken voor andere doeleinden dan bovenstaande 
activiteiten. 
 

Delen met derden 
 
Van Gils Graniet B.V. verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal deze 
gegevens uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. In 
alle gevallen neemt Van Gils Graniet B.V. contact met u op wanneer er veranderingen nodig 
zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.  
 
 



Gegevens contactformulier 
 
Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier of via e-mail, dan worden de 
gegevens alleen bewaard voor de doeleinden waarvoor u ons benaderd en de afhandeling 
daarvan. 
 

Opvragen extra informatie 
 
Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over het verwerken van persoonlijke gegevens, 
neem dan vrijblijvend contact met ons op per e-mail, post of telefoon: 
 
Van Gils Graniet B.V. 
Molendijk 50 
3161 KN RHOON-Noord 
010-5014400 
info@vangilsgraniet.nl 


