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PRIVACYVERKLARING EN AVG 
 
 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij 
van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens  
kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.  
 

 
Gebruik van verzamelde gegevens  
Wanneer u een vraag of verzoek bij ons indient via de contactformulier op de 
website, vragen wij om onderstaande gegevens om uw verzoek in behandeling te 
nemen en goed kunnen afhandelen. 

• Uw voor- en achternaam 

• Uw geslacht 

• Uw adresgegevens 

• Uw e-mailadres 

• Uw telefoonnnummer 
 
 
Gegevens delen met derden 
Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens te delen met: 

• Een makelaar die voor ons de verkoop uitvoert 

• Een installateur 

• De gemeente 

• Soortgelijke bedrijven en instanties 
 
Indien uw gegevens worden gedeeld met anderen, zullen wij dit schriftelijk kenbaar 
maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven 
via info@zeemar.eu. 
 
 
Hoe lang bewaren wij deze gegevens 
Alle gegevens die wij verzamelen op de website bewaren wij tot maxinmaal één jaar 
na afhandeling van het verzoek. Met uitzondering van hinder meldingen en verzoek 
tot herstel. Meld hinder bewaren wij tot 6 maanden na afsluiten werkzaamheden en 
verzoek tot herstel tot einde van de garantieperiode. 
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Bescherming van uw gegevens 
De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De 
computers waar uw gegevens opstaan zijn beschermd met een wachtwoord. Indien 
(één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een 
zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk 
verplicht.  
 
 
Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen 
naar info@zeemar.eu. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 
weken, op uw verzoek reageren. 
 
 
Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren terwijl u door 
de website navigeert. Van deze cookies worden de cookies die als noodzakelijk zijn 
gecategoriseerd in uw browser opgeslagen, omdat ze essentieel zijn voor de 
werking van de basisfunctionaliteiten van de website. We gebruiken ook cookies van 
derden die ons helpen analyseren en begrijpen hoe u deze website gebruikt. Deze 
cookies worden alleen in uw browser opgeslagen met uw toestemming. U hebt ook 
de optie om u af te melden voor deze cookies. Het afmelden voor sommige van deze 
cookies kan echter een effect hebben op uw browse-ervaring. 
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