Privacyverklaring Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkingsen Glaszetbedrijf
Stichting Uitvoeringsregelingen Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (hierna: “Stichting
USAG”) is op 21 december 2016 opgericht en heeft ten doel het financieren en subsidiëren
van activiteiten gericht op het bevorderen van het sociaaleconomisch klimaat van de
bedrijfstak. Deze activiteiten van Stichting USAG staan in de CAO uitvoeringsregelingen voor
het schilders-, Afwerkings-en glaszetbedrijf omschreven.
Stichting USAG is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring. Het bewaken van uw privacy en het
zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) vinden wij noodzakelijk. Hieronder valt eveneens het
waarborgen dat er zorgvuldig om wordt gegaan met uw (persoons)gegevens. In deze
privacyverklaring informeert Stichting USAG u over diverse onderwerpen met betrekking tot
de verwerking van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die door Stichting USAG verwerkt worden
Stichting USAG verwerkt uw persoonsgegevens op het moment dat u uw contactgegevens
aan Stichting USAG verstrekt door contact op te nemen via de contactgegevens van Stichting
USAG zoals vermeld op onze website. Hoewel onze website ook door bedrijven wordt
gebruikt, vallen bedrijfsgegevens niet onder de AVG. Deze privacyverklaring is daarom
uitsluitend bedoeld voor degene die de website als particulier of werknemer gebruikt en in
dit kader een contactverzoek achterlaat bij Stichting USAG via de contactgegevens zoals
vermeld op onze website.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Stichting USAG
uw persoonsgegevens
Stichting USAG verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend met het doel om contact met u te
kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek dat u via de contactgegevens van Stichting
USAG heeft gedaan.
Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
Stichting USAG. Deze gerechtvaardigde belangen bestaan uit het managen van onze website,
het verbeteren van onze dienstverlening en het opbouwen en onderhouden van een zakelijke
relatie met onze klanten.
Het verstrekken van uw persoonsgegevens is geen wettelijke verplichting. Het is echter wel
een noodzakelijke voorwaarde om een reactie te krijgen op uw verzoek dat u via onze website
heeft achtergelaten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting USAG neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, met
inbegrip van profilering.

Hoe lang bewaart Stichting USAG uw persoonsgegevens
Stichting USAG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarna bewaren wij uw
gegevens nog maximaal één jaar. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bewaart zolang
het nodig is voor het gebruik van onze website, tenzij Stichting USAG een wettelijk recht of
verplichting heeft de gegevens langer te bewaren, of de gegevens nodig zijn om
rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de
uitvoering van uw verzoek, ter uitvoering van een overeenkomst met u of indien dit
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbuiten delen wij de door u
verstrekte gegevens niet met derden.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting USAG blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde landen en/of internationale
organisaties.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Stichting USAG gebruikt geen cookies om
een persoonlijk profiel van internetgebruik op te stellen of te delen met andere bedrijven,
maar alleen om haar website goed te laten werken en de website gebruiksvriendelijker te
maken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft op grond van de AVG het recht om ons ten aanzien van de persoonsgegevens die wij
van je verwerken te vragen om:
a.
inzage in persoonsgegevens;
b.
informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt (recificatie);
c.
verwijdering van uw persoonsgegevens;
d.
onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel
waarvoor de gegevens worden verwerkt;
e.
in bepaalde gevallen om de gegevens die wij van u verwerken te laten “beperken” (let
wel: wij streven er naar zo min mogelijk data te verzamelen (dataminimalisatie));
f.
in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens;
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g.

h.

als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt:
om uw gegevens in een gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk
is, deze gegevens op die manier aan een andere partij over te laten dragen (recht op
dataportabiliteit);
een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op
de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. We stellen het in dit geval op prijs als u eerst
contact met ons opneemt om te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u contact opnemen met info@susag.nl.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke
vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Hoe Stichting USAG de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt
Stichting USAG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij
Stichting USAG geborgd door fysieke, administratieve en organisatorische en technische
maatregelen die regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden geüpdatet. Hierdoor
draagt Stichting USAG zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens
opslaan. Op uw verzoek verstrekken wij u een overzicht van de door Stichting USAG genomen
technische en organisatorische beveiligingsmaatregelingen. Neem hiervoor contact op met
Stichting
USAG
aan
de
hand
van
onderstaande
contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting USAG is gevestigd aan de Floris Grijpstraat 2, (2596XE) te Den-Haag
website: www.susag.nl
e-mailadres: info@susag.nl
telefoonnummer: 085 – 2101057
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