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1 Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens bij
het gebruik van onze website www.verondiepen.nl en de bijbehorende services. Deze
verwerkingen worden altijd uitgevoerd door Dekker Groep, handelsnaam van
Houdstermaatschappij Dekker B.V., gevestigd op Waalbandijk 1, 4053 JB IJzendoorn.
Bescherming van de persoonsgegevens is erg belangrijk voor Dekker Groep. Daarom
doen we er alles aan om gegevensbescherming te waarborgen en om te voldoen aan de
bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wanneer we uw
persoonsgegevens verwerken.
Meer concreet zal Dekker Groep persoonsgegevens altijd voor specifieke doeleinden
verwerken in overeenstemming met de wet. We ondernemen de nodige stappen om niet
meer persoonsgegevens te vragen dan nodig is voor het betreffende doel en bovendien
om dergelijke persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is. Ten slotte
implementeert Dekker Groep technische en organisatorische maatregelen om een
passende beveiliging voor de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Dekker Groep doen met informatie die
we over u te weten komen.
2 Dekker Groep
Dekker Groep en haar Dekker-bedrijven zijn actief in landschapsontwikkeling, zand-,
grind- en kleiwinning, handel en logistiek, grond voor herinrichting en beton. Elke
activiteit vormt een schakel aan het begin van de keten in de bouw. De activiteiten zijn
verspreid over locaties in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Kijk voor meer
informatie op www.dekkergroep.nl.
Dekker Futerra B.V. is onderdeel van Dekker Groep. Dekker Futerra is gespecialiseerd in
het inrichten van landschappen en natuurgebieden met grond en baggerspecie voor
herinrichting.
Met de website www.verondiepen.nl wil Dekker Futerra informatie delen rondom het
onderwerp verondiepen en werkzaamheden van Dekker Futerra.

3 Persoonsgegevens
Volgens de wetgeving die momenteel van kracht is, omvatten persoonsgegevens alle
informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon
('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan
worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam,
een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer
factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale,
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
We definiëren de verwerking van persoonsgegevens als elke bewerking of reeks
bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van
persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling,
opname, organisatie, opslag, aanpassing of wijziging, raadplegen, gebruiken, openbaar
maken door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of
combinatie, beperking, wissen of vernietiging van gegevens.
Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres of e-mailadres, maar omvat ook
uw IP-adres.
3.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Dekker Groep zal uw identificatiegegevens (voornaam, achternaam, telefoonnummer, emailadres) alleen verwerken om via e-mail, via het contactformulier op de website of
rechtstreeks met een van onze medewerkers te communiceren wanneer we telefonisch
contact met u opnemen.
3.2 Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Dekker Groep zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor communicatie in het kader
van een professionele relatie.
3.2.1 Verzoeken om informatie en aanmelden activiteiten
De persoonsgegevens die we verzamelen via www.verondiepen.nl of via een van onze emailadressen zoals info@dekkerfuterra.nl worden gebruikt om uw vragen correct en
nauwkeurig te beantwoorden.
Wanneer u het contactformulier invult, registeren wij uw voornaam, achternaam en emailadres (en telefoonnummer en bedrijfsnaam). Deze gegevens hebben wij nodig om
contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden en eventueel een uitnodiging
te versturen naar aanleiding van uw vraag.

3.3 Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Dekker Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dekkergroep.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Let op: we zijn niet verplicht om uw persoonsgegevens te wissen als we deze op grond
van een wettelijke verplichting moeten of mogen bewaren.
3.4 Klacht indienen
Heeft u een klacht over hoe wij omgaan met uw privacy? Laat het ons weten via
info@dekkergroep.nl. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit. Ga
voor meer informatie naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
3.5 Geven wij uw persoonsgegevens door aan derden?
Dekker Groep zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, die deze voor
hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld
met andere leden van Dekker Groep om een betere service te garanderen. Dekker Groep
gebruikt ook een aantal verwerkers, wat betekent dat deze partijen uw gegevens alleen
mogen verwerken voor de door ons gespecificeerde doeleinden.
4 Veiligheid
Dekker Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@dekkergroep.nl
Om uw privacy te beschermen maken wij op onze website gebruik van beveiligde
verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze
website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Dekker Groep:
info@dekkergroep.nl
+31 (0)344 579 999
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn
Voor algemene informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens raadplegen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer er op het gebied van onze dienstverlening of bedrijfsvoering wijzigingen zijn,
kunnen wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en
kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen eventuele wijzigingen zoveel mogelijk
aankondigen.
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Wat zijn cookies?
We gebruiken cookies op onze website (www.verondiepen.nl). Cookies zijn kleine
informatiebestanden die worden opgeslagen op de apparatuur van een bezoeker. De
cookies worden voornamelijk gebruikt om uw sessie bij te houden en om uw ervaring op
onze website te verbeteren. Hierdoor kan de website de pagina's die u hebt bezocht en
uw voorkeuren onthouden, zodat u deze niet elke keer hoeft aan te geven.

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden wij u aan cookies te accepteren.
Dekker Groep kan geen aangenaam bezoek aan de website garanderen als cookies niet
worden geaccepteerd. Het staat u echter vrij om cookies te verwijderen of te blokkeren
via de browserinstellingen.
Cookies worden geclassificeerd als functionele of niet-functionele cookies. Functionele
cookies zijn vereist voor het goed functioneren van de website. Niet-functionele cookies
kunnen worden ingevoegd voor statistische, sociale, targeting- of commerciële
doeleinden.
Dekker Groep maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Meer informatie over de
functies van de verschillende cookies vindt u in de volgende tabel:
(F = functioneel; NF = niet-functioneel)
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Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor advertentiedoeleinden.
Voor vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, lees onze privacyverklaring.
Meer informatie
Als u vragen hebt neem dan contact op met Dekker Groep:
info@dekkergroep.nl
+31 (0)344 579 999
Waalbandijk 1
4053 JB IJzendoorn

