
Privacyverklaring FACTA Bouwmanagement BV. 
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door FACTA 
Bouwmanagement, gevestigd aan de Heiberg 18, 5504 PB te Veldhoven. Hierna aan te duiden als FACTA 
Bouwmanagement. 
 
Voor FACTA Bouwmanagement is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Zij respecteert uw 
privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de 
toepasselijke privacywetgeving worden behandeld. Om uw rechten met betrekking tot de privacywetgeving te 
waarborgen, kunt u in deze verklaring lezen wat FACTA Bouwmanagement met uw gegevens doet. 
 
Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd: 
1. Welke gegevens wij verwerken 
2.  Doeleinden van de gegevensverwerking 
3.  Uitwisseling met derden 
4.  Cookies 
5.  Inzagerecht 
6.  Beveiliging van persoonsgegevens 
7. Toegang tot de website 
8.  Content van de website 
9. Beheer van de website 
10. Verantwoordelijkheden 
11. Wijzigingen privacyverklaring 
12. Contactgegevens 
 
1. Welke gegevens wij verwerken 
FACTA Bouwmanagement verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of 
deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: 
Naam; Bedrijfsnaam; Telefoonnummer en e-mailadres. 
 
2. Doeleinden van de gegevensverwerking 
FACTA Bouwmanagement verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Om met u in contact te kunnen treden om uw vragen en informatieverzoeken te beantwoorden. 
 
3. Uitwisseling met derden 
FACTA Bouwmanagement verstrekt geen gegevens aan derde partijen die gegevens voor eigen doeleinden 
gaan gebruiken. Tenzij FACTA Bouwmanagement wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. 
 
4. Cookies 
FACTA Bouwmanagement gebruikt technische en functionele cookies en cookies om geanonimiseerde 
statistische informatie via Google Analytics te verzamelen.  Deze informatie verzamelen wij voor niet 
commerciële doeleinden. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking 
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich 
afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast 
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
FACTA Bouwmanagement maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website 
gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van FACTA Bouwmanagement bij Google-
zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw 
computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy 
beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. 
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de 
Website aan FACTA Bouwmanagement te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de 
effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 



zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FACTA Bouwmanagement heeft hier geen invloed 
op. FACTA Bouwmanagement heeft Google geen toestemming gegeven om via FACTA Bouwmanagement 
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 
 
5. Inzagerecht 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die door FACTA Bouwmanagement zijn verwerkt in te zien. Indien 
u dit wenst kunt u dit verzoek schriftelijk of per e-mail doen. (Zie onze contactgegevens in punt 12) 
Na controle van uw identiteit zullen we uw persoonsgegevens waarover wij beschikken, zo snel mogelijk met u 
delen. 
 
6. Beveiliging van persoonsgegevens 
De door FACTA Bouwmanagement verwerkte persoonsgegevens worden zo goed mogelijk beveiligd tegen 
verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking door onbevoegden. De beveiligingsmaatregelen die FACTA 
Bouwmanagement hiervoor neemt variëren van digitale maatregelen als toegangsbeveiliging en data encryptie 
tot organisatorische maatregelen zoals het opstellen, onderhouden en naleven van procedures. 
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
contact met ons op via facta@factabm.nl 
FACTA Bouwmanagement wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij 
de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. (Https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) 
 
7. Toegang tot de website 
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. De website, de gegevens en informatie die 
daarop verstrekt worden mogen niet worden gebruikt voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden.   
  
8. Content van de website   
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden en 
technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en in het algemeen alle 
onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet op intellectuele eigendomsrechten.  
Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of een onderdeel 
ervan (met inbegrip van de technische applicaties) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verantwoordelijke, is niet toegestaan. 
  
9. Beheer van de website 
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: 

 De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele 
of een gedeelte van de website 

 Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met 
nationale of 
  internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette 

 De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren  
 
10. Verantwoordelijkheden 
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het 
functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De 
wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte 
maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen 
op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet 
raadpleegt. 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

 Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 
 Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacyverklaring 

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur 
oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere 
actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. 

  
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij 
gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  
 



11. Wijzigingen privacyverklaring 
Wij behouden ons he recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze 
website www.factabm.nl. 
 
12. Contactgegevens 
Indien u vragen of verzoeken heef rond de verwerking van uw persoonsgegevens door FACTA 
Bouwmanagement kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen: 
 
FACTA Bouwmanagement 
Heiberg 18 
5504 PB  VELDHOVEN 
E-mail: facta@factabm.nl 


