
 

 

PRIVACY STATEMENT 

 

BUVO Castings (hierna genoemd BUVO Castings) respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw 

persoonsgegevens te beschermen. BUVO Castings vindt het belangrijk dat we uw persoonsgegevens zorgvuldig 

en veilig verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit 

privacy statement staat hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

Het gebruik van persoonsgegevens is aan strenge regels gebonden. Indien wij persoonsgegevens verwerken of 

derden in opdracht van BUVO Castings gegevens laten verwerken, zijn wij verplicht dit vast te leggen in een 

verwerkingsregister. Bij elke verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd welke gegevens worden 

verwerkt, wie hierbij is betrokken en welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen. 

 

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens? 

De basisregel is dat BUVO Castings zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Uw persoonsgegevens mogen 

alleen worden verwerkt door personen die tot geheimhouding zijn verplicht. We verwerken alleen die 

persoonsgegevens die echt noodzakelijk zijn om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 

verzameld, nooit meer. Wanneer gegevens voor andere doeleinden worden verwerkt, dan is hiervoor uw 

uitdrukkelijke toestemming nodig, tenzij de gegevens geanonimiseerd zijn. 

 

Als u persoonlijke gegevens invult op onze website(s) om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie 

uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere 

doeleinden en nooit aan derden buiten BUVO Castings verstrekt. 

 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens? 

BUVO Castings bewaart uw persoonsgegevens op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende 

wet- en regelgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de informatie. Zij zorgen voor een 

goede beveiliging van uw persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsplicht. 

 

Met welk doel maken wij gebruik van uw persoonsgegevens? 

Uw persoonsgegevens worden door BUVO Castings gebruikt voor de volgende doeleinden: 

1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en); 

2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten; 

3. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 

4. Om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten van BUVO Castings; 

5. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratieve bewaarplicht; 

6. Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen; 

7. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten; 

8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van BUVO Castings; 

9. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven; 

10. Het doen uitvoeren van de accountantscontrole; 

11. Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek. 

 

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens 

BUVO Castings verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer: 

• Daarvoor een overeenkomst met u is afgesloten; 



 

 

• Eén van de wettelijke grondslagen geldt; 

• U (uitdrukkelijk) toestemming heeft gegeven voor de verwerking; 

• Er sprake is van een gerechtvaardigd belang van BUVO Castings of een derde; 

 

Voor sollicitanten BUVO Castings 

Indien u bij ons solliciteert, geeft u toestemming dat we uw brief en CV mogen bewaren gedurende de 

sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens binnen een maand 

verwijderd indien u niet voor een functie bij BUVO Castings in aanmerking komt. Wanneer we uw brief en CV in 

portefeuille willen houden, vragen we u daarvoor apart om toestemming. 

 

Voor medewerkers BUVO Castings 

Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen 

geven aan de arbeidsovereenkomst. 

 

Gerechtvaardigde belangen BUVO Castings 

Voor de hiervoor als 4; 7; 8; 9 en 10 genummerde doeleinden beroept BUVO Castings zich op de grondslag van 

het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van BUVO Castings bestaat in die gevallen uit: 

• (Directe) Marketingdoeleinden; 

• Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van BUVO Castings; 

• Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n); Bijvoorbeeld het 

beschikbaar stellen van de gastenwifi; 

• Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer; 

• Kwaliteits- en trainingsdoeleinden; 

• Interne audits; 

• Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek. 

U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht 

vindt u verderop in deze verklaring. 

 

Uitwisseling van persoonsgegevens 

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten BUVO Castings 

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, vindt uitwisseling van 

gegevens uitsluitend plaats in het kader van de uitvoering van de met u afgesloten overeenkomst of wanneer 

BUVO Castings hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. 

 

Verwerking van gegevens door derden 

In sommige gevallen worden persoonsgegevens door derden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van 

softwareleveranciers. In die gevallen blijft BUVO Castings verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de 

gegevens. BUVO Castings heeft met dergelijke leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin zij 

duidelijke afspraken heeft gemaakt hoe deze leveranciers met uw persoonsgegevens moeten omgaan. 

 

Geen commercieel gebruik 

BUVO Castings zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of op een andere manier 

commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij 

met uw voorafgaande toestemming. 

 



 

 

Website en Cookies 

BUVO Castings gaat zorgvuldig om met de persoonlijke informatie die u ons geeft. Dit geldt ook voor informatie 

die u via de website doorgeeft aan BUVO Castings. 

 

Bezoekersstatistieken 

Als u de website van BUVO Castings bezoekt, gebeurt dit altijd anoniem. Het is dus niet mogelijk om te zien wie 

de website bezoekt. BUVO Castings is wel geïnteresseerd in algemene gegevens over het bezoek aan onze 

website. Het gaat hier bijvoorbeeld om het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest worden bezocht of de 

tijdstippen van het bezoek. BUVO Castings maakt gebruik van software om bezoekersinformatie te meten en te 

analyseren. 

 

Links 

Op de website van BUVO Castings staan links naar websites van andere organisaties. BUVO Castings is niet 

verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. BUVO Castings is ook niet verantwoordelijk voor de 

privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Wij 

kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw 

persoonsgegevens omgaan. Lees daarom voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens 

omgaan altijd de privacyverklaring van de desbetreffende website. 

 

Gebruik gegevens 

De gegevens of sollicitatie die u invult op onze website, gebruiken wij om te reageren op uw vraag of verzoek. De 

gegevens die u op onze website achter laat, worden uitsluitend gebruikt om uw identiteit als aanvrager vast te 

stellen en om misbruik door derden te voorkomen. Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van 

onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, 

mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld 

met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat 

aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is.   

 

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder 

dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te 

voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan 

overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 

neem dan contact met ons op via privacy@BUVOcastings.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Als u een overeenkomst met ons aangaat: 

• verwerken we uw gegevens met het doel onze overeenkomst uit te voeren, wij verwerken uw gegevens 

zodat we een dienst kunnen aanbieden en voor onze administratie. Gegevens die wij kunnen verwerken 

zijn de NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht. 

• verwerken we uw gegevens om facturen te verzenden en betalingen te administreren. Het doel is om te 

factureren en onze administratie te voeren. We verwerken voor dit doel de NAW-gegevens, 

betalingsgegevens, factuurgegevens, contactgegevens en andere gegevens in onze 

klantenadministratie. 

• hebben we graag contact met u en onderhouden we deze graag. We willen graag een goede service 

aanbieden. Om mogelijke vragen te beantwoorden, voor intern beheer, ter behandeling van 

klachten/geschillen, verwerken we uw NAW- en contactgegevens. 



 

 

• wanneer u voor uw werk contact met ons heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen. 

 

Communicatie via social media: 

• wij zijn actief op LinkedIn en Facebook. Als u via social media contact met ons opneemt verwerken wij 

uw gegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen, om de vragen die u via social 

media stelt te kunnen beantwoorden, of om uw mening te horen. We verwerken hierbij uw 

contactgegevens zoals bijvoorbeeld uw (gebruikers)naam (social-ID) en e-mailadres. 

 

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten: 

• om onze (mobiele) websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te 

optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan. Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens 

verwerken of via het systeem monitoren. 

 

Archiefdoeleinden: 

• er worden niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de genoemde doeleinden 

verzameld. Als de gegevens niet bewaard worden voor die doeleinden kunnen we de gegevens toch nog 

bewaren voor archiefdoeleinden. 

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden: 

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Denk hierbij aan 

postverzending, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren 

van de diensten uw gegevens verwerken moeten deze derden uw gegevens verwerken in overeenstemming met 

de toepasselijke wet- en regelgeving. Deze derden moeten aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen 

genomen hebben en geheimhouding betrachten. BUVO Castings heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten 

met deze derde partijen. Voor zover deze derden in de US zijn gevestigd, zijn zij gecertificeerd door het EU-VS 

Privacy Shield ofwel is met hen een EU-modelcontract voor doorgifte afgesloten. 

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van 

strafbare feiten. 

 

Bewaartermijnen: 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij 

zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn 

verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet 

indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze 

dienstverlening of een geschil. 

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens: 

BUVO Castings treft passende adequate technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens 

te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan (standaard) passende beveiligingsniveaus, 

een informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van 

de ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. 

 



 

 

Rechten van betrokkenen: 

U heeft het recht BUVO Castings te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Als u een verzoek indient 

verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. 

 

Als u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken 

om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de 

persoonsgegevensverwerking te beperken, en ook ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere 

verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van 

uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken 

door ons worden behandeld. Ook kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U 

heeft hiertoe de volgende mogelijkheden: 

  

Per post:      Per mail: 

BUVO Castings      privacy@BUVOcastings.nl 

Achterdijk 25 

5705 CB  HELMOND 

 

Per telefoon:       

0492 546 494      

 

Klachten: 

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-

mailbericht sturen naar privacy@BUVOcastings.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw 

klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier 

weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u niet tevreden bent met de 

afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst 

een klacht indienen. 

 

Aanpassingen Privacy Statement: 

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een 

nieuwe versie op onze website. 

 

 

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 5 februari 2021. 

  



 

 

Cookies 

BUVO Castings maakt gebruik van cookies voor het anoniem meten van het websitebezoek en het vergroten van 

het gebruikersgemak. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een 

vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend.  

 

Functionele en technische cookies 

Functionele en Technische cookies zijn noodzakelijk om de website(s) van BUVO Castings te laten functioneren. 

Voor deze cookies hoeft BUVO Castings geen toestemming te vragen. Deze cookies worden dan ook standaard 

geplaatst. 

 

Analytische cookies 

BUVO Castings maakt gebruik van Leadinfo voor marketing en analytics doeleinden. Leadinfo verzamelt slechts 

zeer beperkt persoonsgegevens. IP-adressen worden niet bewaard en uitsluitend de algemene zakelijke 

informatie van ondernemingen wordt aan ons verstrekt. Wij verwerken deze gegevens op basis van “eigen 

gerechtvaardigd belang” (artikel 6 sub f AVG). Voor de cookies van Leadinfo hoeft BUVO Castings geen 

toestemming te vragen. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. 

 

Om u de beste gebruikerservaring te geven en u zo goed mogelijk te informeren willen wij graag weten hoe onze 

bezoekers de website gebruiken. Hiervoor wordt een Google Analytics ‘cookie’ geplaatst, een klein bestandje dat 

op uw computer wordt opgeslagen. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres en 

surfgedrag blijft volledig anoniem. Wij kunnen u hierdoor niet persoonlijk herleiden. BUVO Castings gebruikt 

Google-cookies om conversies op de website te kunnen bijhouden. Lees de privacyverklaring van Google voor 

meer informatie. 

 

BUVO Castings maakt gebruik van remarketingpixels van het Google Marketing Platform om personen te 

bereiken die eerder onze website hebben bezocht en kunnen we de juiste mensen aan de juiste boodschap 

koppelen. Deze pixels worden uitsluitend geplaats als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich 

afmelden voor het gebruik van deze cookies door het Google Marketing Platform op de pagina voor afmelden 

van het Google Marketing Platform of de pagina voor afmelden van het Network Advertising Initiative te 

bezoeken. 

 

BUVO Castings maakt gebruik van de Facebook pixel om gegevens te verzamelen over de producten die 

bezoekers van de website bekijken met het doel om deze personen advertenties te tonen. Deze pixel wordt 

uitsluitend geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. U kunt uw privacy instellingen op elk gewenst 

moment bekijken en aanpassen.  

 

BUVO Castings maakt gebruik van de LinkedIn Insight Tag om conversies bij te houden, websitebezoekers 

opnieuw te bereiken en extra inzichten te krijgen over leden die reageren op onze advertenties. Deze tag wordt 

uitsluitend geplaatst als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Op de LinkedIn-pagina Instellingen en privacy 

kunt u eenvoudig uw privacy voorkeuren en advertentie-instellingen bekijken en wijzigen. 

 

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl#display_optout
https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl#display_optout
http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://nl-nl.facebook.com/settings?tab=privacy

