
 
1 

Privacyverklaring Germabouw B.V.  
 
Privacybeleid Germabouw B.V., aanbieder van steigermontage en verhuur 

 
Uw privacy is belangrijk voor ons bij Germabouw. Wij gebruiken uw bedrijfsgegevens uitsluitend om uw 
account te beheren, onze producten en diensten aan u te leveren, en om u te informeren over onze 
producten en diensten, voor zover u hier toestemming toe hebt verleend. Wij hechten veel waarde aan 
de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw bedrijfsgegevens. In deze privacyverklaring 
leggen wij uit welke bedrijfsgegevens wij van u verzamelen wanneer u van onze producten en diensten 
gebruikmaakt, en hoe wij deze informatie gebruiken. Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende 

onderdelen: onze diensten, welke bedrijfsgegevens wij hebben en hoe wij deze gebruiken, met wie wij 
bedrijfsgegevens delen, waar wij ze verwerken, hoelang wij ze bewaren, hoe u uw bedrijfsgegevens kunt 
beheren en de wettelijke grondslagen op basis waarvan wij uw gegevens verwerken.  
  

Onze Diensten 

Germabouw biedt u diensten aan via diverse platforms, zoals telefoon, e mail en ons web portal. Deze 
privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde platforms. 
 

Welke bedrijfsgegevens worden verzameld? 

Wij hebben bepaalde bedrijfsgegevens nodig om u de best mogelijke steigeroplossing te kunnen bieden 
en om u te informeren over onze producten en diensten. Hierdoor kunnen wij onze producten 
personaliseren en verbeteren. 
 
Wanneer u bij Germabouw een offerte aanvraagt, verwerken we de volgende gegevens: 

 Bedrijfsnaam 

 Aanhef (Dhr./Mevr. etc.); 

 E-mailadres; 

 Uw telefoonnummer; 

 Uw adres; 

 Uw locatiegegevens; 

 Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer; 

 KvK nummer  

Hoe gebruiken we uw bedrijfsgegevens? 

Wij gebruiken uw bedrijfsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en, 
waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij gebruiken uw bedrijfsgegevens 
voor de volgende doeleinden: 
  
Uitvoering van de overeenkomst. Wij verwerken uw bedrijfsgegevens om u de steiger van uw keuze 
te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om de offerte en uitvoeringstraject te faciliteren. 
  

Wettelijke verplichtingen. Wij kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke 
verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme 
verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie). 
  
 
Onderhoud, ontwikkeling en incidentmanagement. Indien u problemen ondervindt met één van 
onze producten of diensten, kan het zijn dat wij bedrijfsgegevens, zoals uw (bedrijf)naam, moeten 
verwerken om bijvoorbeeld een probleem op te lossen. Wij verwerken uw bedrijfsgegevens ook voor 
sommige interne operationele processen, bijvoorbeeld wanneer wij klantgegevens naar een nieuwe 
database overbrengen. 
 
Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen, intern management en 

managementrapportage. Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken wij uw 
bedrijfsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. Wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor 
archiveringsdoeleinden, verzekeringen, managementrapportages, audits en andere administratieve 
doeleinden. 
 

Met wie delen wij uw bedrijfsgegevens? 

Wij delen uw bedrijfsgegevens met derden zoals administratieverwerkers, juridische partners bij 
betalingsproblemen. 
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 In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om dit te doen; 

 Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor 
onderzoek naar illegale activiteiten; 

 Om in voorkomend geval nakoming van onze overeenkomst met u af te dwingen. Wanneer u 
bijvoorbeeld verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, kunnen we uw informatie met een 

incassobureau delen; 

 Om onze rechten naar derden toe af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of 
beweringen van derden; 

 Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen. 
  

 

Waar worden uw bedrijfsgegevens verwerkt? 

Voor hosting en onderhoud worden uw bedrijfsgegevens opgeslagen in de Europese Unie. Uw 
bedrijfsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door ons personeel op ons kantoor in Amsterdam.  
 
Als u meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact 
op met onze Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

 

Hoe lang bewaren wij uw bedrijfsgegevens? 

Wij bewaren uw bedrijfsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn 
verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.  
 
Gegevens kunnen ook langer worden bewaard wanneer deze nodig zijn voor vorderingen of juridische 
procedures.  
 
 

 

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking 

Wij verzamelen en verwerken uw bedrijfsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke 
grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing: 

 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van uw overeenkomst; 

 De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, of 
bijvoorbeeld voor het kunnen uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten. ten behoeve van bepaalde 
vormen van fraude of misbruik van onze diensten op te sporen of te voorkomen, of ten behoeve van 
de beveiliging van ons netwerk en systemen; 

 De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht 
voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor 
strafrechtelijk onderzoek; 

  
Wanneer de verwerking berust op toestemming, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te 
trekken. In dat geval zullen wij de betreffende verwerking van uw gegevens beëindigen. Het intrekken 
van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming, niet. 
 
Vragen en klachten 
Indien u vragen hebt over de wijze waarop we uw bedrijfsgegevens gebruiken, kunt u contact opnemen 
met onze infolijn: info@germabouw.nl Deze zal op haar beurt uw mail doorleggen aan onze Functionaris 
Gegevensbescherming (FG). 

 
Indien u het gevoel heeft dat een probleem niet afdoende is behandeld, heeft u ook het recht een klacht 
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  
 

Verantwoordelijke entiteit 

Germabouw Steigerverhuur B.V. is een werkmaatschappij van Germabouw Beheer B.V. gevestigd te 
Danzigerbocht 35 in Amsterdam 1013 AM , en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 
67541763. 
De beslissingen met betrekking tot de doelen en middelen van de verwerking van bedrijfsgegevens 

vinden in principe centraal plaats bij Germabouw BV B.V., die als verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van deze bedrijfsgegevens optreedt 
   

 


