Privacy- en cookieverklaring
Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing voor de volgende bedrijven:
Stieva Metaalbewerking B.V.
Stieva Project B.V.
Stieva Metalen Puien B.V.
Roest Vast Staal Aalsmeer B.V.
Stieva Metaalbewerking Harmelen B.V.
AluYArd B.V.
Website:
E-mail:

www.stievagroep.com
info@stievagroep.com

Inleiding
In deze privacyverklaring leggen wij onder andere uit voor welk(e) doel(en) wij uw
persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. U kunt hieronder lezen waarom wij persoonsgegevens
verwerken van klanten en leveranciers.
Voor (potentiële) klanten
De persoonsgegevens van (potentiële)opdrachtgevers verzamelen en gebruiken wij om informatie te
verstrekken, afspraken te maken en vast te leggen. Dat kan bijvoorbeeld zijn voor het aanbieden van
offertes, afsluiten van overeenkomsten afstemming over de uitvoering en facturering. De
persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de
hiervoor genoemde doeleinden.
Voor leveranciers en opdrachtnemers
De persoonsgegevens die leveranciers of opdrachtnemers ons verstrekken verzamelen en gebruiken
wij om u de nodige informatie te verstrekken, zoals offertes of offerte-aanvragen, om een eventuele
overeenkomst met u te sluiten, uit te voeren en te communiceren over de uitvoering.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van
de hiervoor genoemde doeleinden.
Toezending van onze nieuwsbrief
Voor de toezending van onze digitale nieuwsbrief, verzamelen en gebruiken wij uw
persoonsgegevens. Iedere keer dat wij u zo’n mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten
weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. Voor
het versturen van de nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Mailchimp heeft haar
systemen goed beveiligd en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens
(https://mailchimp.com/legal/privacy)
Voor bezoekers van onze website
De website www.stievagroep.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden
die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In
deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden
herkend door de website.
Cookies
Wij plaatsen in de eerste plaats functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website
goed te laten functioneren. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina's
worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van

Google Analytics. De cookies van Google Analytics zijn ingesteld volgens de handleiding die de
Autoriteit Persoonsgegevens daarvoor heeft opgesteld. Dit houdt o.a. in dat de laatste drie cijfers
van uw IP-adres zijn afgeschermd.
Voor overige relaties
Persoonsgegevens die overige relaties ons verstrekken, verzamelen en gebruiken wij omdat dit
noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Bent u een relatie van ons,
dan gebruiken wij uw gegevens om contact met u op te kunnen nemen voor doeleinden die in het
belang zijn van een van de genoemde bedrijven. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het bespreken van
een eventuele samenwerking, het verstrekken en verkrijgen van informatie en het onderhouden van
ons netwerk.
Voor alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken
Wij maken gebruik van de diensten van Microsoft (o.a. Windows en Office365 en de bijbehorende
applicaties en opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden). De opslagcapaciteit is in
Nederland gevestigd. Onze website en e-mail worden gehost door een externe partij. Om die reden
geven wij ook persoonsgegevens door aan deze partijen.
Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien of informatie
vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Als daartoe aanleiding
bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van
onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het
gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het
verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of
overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen voor alle
bovengenoemde bedrijven kunt u zich wenden tot Stieva Metaalbewerking B.V., Molenvlietweg 20,
1432 GW Aalsmeer, telefoon 0297-324898. Ook met vragen of voor meer informatie over het
verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

