Privacyverklaring
Heijmans N.V. hecht belang aan de privacy van haar bezoekers op de website.
Heijmans gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houdt zich
daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van de
dienstverlening van Heijmans aan u of aan uw organisatie. Als u persoonsgegevens
verstrekt, worden die niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Heijmans handhaaft een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van
persoonsgegevens om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of
verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Heijmans Nieuws
Heijmans biedt een persdienst met nieuwsberichten van Heijmans. Uw e-mailadres
wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. U
kunt zich te allen tijde uitschrijven voor deze dienst. Het abonneebestand van de
nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
De site www.overruimte.nl biedt een nieuwsbrief met blog-updates van de laatste
maand. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan
de lijst van abonnees via de dienst MailChimp. Iedere nieuwsbrief bevat een link
waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet
aan derden verstrekt.

Contact en klacht melden
Wanneer u via het klachtenformulier op Heijmans.nl een klacht indient, hebben wij
veel gegevens van u nodig om de klacht goed te kunnen behandelen. De
persoonsgegevens die u verstrekt worden alleen gebruikt om de klacht af te kunnen
handelen en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor het
contactformulier op Heijmans.nl.

Gebruik van cookies op heijmans.nl
Heijmans maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat
wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt.
U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen.
Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome,
Internet Explorer, Firefox en Safari.

Heijmans maakt gebruik van de volgende cookies:
Functionele cookies
De site www.overruimte.nl gebruikt functionele cookies wanneer u een reactie
plaatst, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen als u een reactie
onder een artikel wilt plaatsen. Volgens de cookiewet hoeft voor deze categorie
cookies geen toestemming te worden gevraagd.
Google Analytics cookies
Heijmans websites gebruiken Google Analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics gebruiken cookies om te
analyseren hoe bezoekers de site gebruiken en rapporten over de website-activiteit
op te stellen. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de
website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google
opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Sociale media cookies
Als u op de site www.overruimte.nl gebruik maakt van de social media sharebuttons,
wordt ook een cookie geplaatst. Daarmee hoeft u een volgende keer niet meer bij het
betreffende sociale netwerk in te loggen om een artikel te delen. Ook kunt u dankzij
deze cookies zien welke artikelen u al gedeeld hebt.
Tracking cookies
Voor toepassing van een tracking cookie moet toestemming worden gevraagd
volgens de cookiewet. Als u op de site www.overruimte.nl bezoekt, wordt u
toestemming gevraagd om cookies te plaatsen. Dit wordt gedaan omdat er een
tracking cookie wordt geplaatst waarmee er wordt nagegaan van waarvandaan u de
site bezoekt.

Meer informatie
Heijmans wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met persoonsgegevens omgaat.
Vragen en verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u sturen naar
info@heijmans.nl

Aanpassen privacy verklaring
Heijmans behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De
laatste versie zal op deze website worden gepubliceerd.
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