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Privacy beleid 

Gotech Installatietechniek is een bedrijf wat actief is in de beregenings en elektrotechniek. Door 
onze website willen wij klanten een betere product- en communicatie-ervaring bieden. Wij willen u 
ook duidelijk informeren over welke informatie wij van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

Onze naleving van de bestaande wetgeving 

Gotech Installatietechniek is gebonden aan alle hedendaagse toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming en privacy. Uw persoonlijke informatie wordt daarom met de grootste zorg 
verwerkt. 

Wij wijzen erop dat u niet verplicht bent om ons persoonsgegevens te verstrekken, maar dat veel 
van de persoonsgegevens die wij opvragen essentieel zijn om u onze diensten aan te bieden of 
om onze diensten aan u te verbeteren. Als u opgevraagde informatie achterhoudt, kan het zijn 
dat wij u onze diensten niet kunnen leveren. 

Veiligheid 

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 
Wij zorgen ervoor dat de software en technologie die worden gebruikt om de persoonsgegevens 
te verwerken volstaan en voldoen aan de huidige wetgeving om ongeautoriseerde toegang tot, 
aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Wij zullen ook aan 
onze verplichting voldoen melding te maken van een eventuele inbreuk op uw 
persoonsgegevens. 

Uw gegevens verwijderen, wijzigen of opvragen 

U bent vrij om ons in kennis te stellen van updates en correcties van uw informatie of om uw 
gegevens te beperken of te verwijderen. Wilt u weten welke informatie wij over u bewaren, dan 
kunt u deze informatie tevens opvragen. Voor deze diensten kunt u ons bereiken volgens de 
informatie die wordt verstrekt op de pagina met de contactgegevens. 

Wij zullen uw verzoek opschorten als wij uw verzoek om verwijdering of aanpassing niet volledig 
kunnen beoordelen. Voor de uitvoering vragen wij u uw verzoek verder te specificeren. Wij sturen 
u een bevestigingsbericht afhankelijk van het medium via welk u contact met ons hebt 
opgenomen. 

Wijzigingen van deze verklaring 

We zullen onze privacy- en cookie verklaring af en toe actualiseren. Wij adviseren u deze pagina 
regelmatig te bezoeken om te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. 
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