
  

 

Adviezen met betrekking tot in- en uitbraakdetectie, videobewaking 

perimeterbeveiliging, toegangscontrole, alarmverwerking, integrale 

brandveiligheid, brandveiligheidsinstallaties, risicoanalyse, 

gebruikerstraining, projectmanagement, onderhoud en beheer. 

 

Smits van Burgst is ISO 27001:2013 gecertificeerd. 

Smits van Burgst is ISO 9001:2015 gecertificeerd. 

Smits van Burgst Beveiliging BV is gecertificeerd "UPD Opsteller 

Brandmeldinstallaties – Ontruimingsalarminstallaties- 

Gasblusinstallaties en Integraal Plan Brandveiligheid" 

 

Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903 RA Oosterhout 
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Inleiding 

Smits van Burgst Beveiliging BV is een onafhankelijk adviesbureau voor beveiligings- en 

brandveiligheidsvraagstukken. Om onze activiteiten goed te kunnen doen is het soms nodig om 

persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met 

de wet en ons privacy beleid. Voor marketingdoeleinden zullen wij uw gegevens uitsluitend 

gebruiken na dat u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven. In deze verklaring leest u hoe 

wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken.   

 

1. Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens? 

Smits van Burgst Beveiliging BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door Smits van Burgst Beveiliging BV 

niet verkocht aan derden. In deze Privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan 

met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Als u vragen 

heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Smits van 

Burgst Beveiliging BV. 

 

2. Welke persoonlijke gegevens worden er verwerkt en/of opgeslagen? 

Smits van Burgst Beveiliging BV kan uw persoonlijke gegevens door middel van een 

bezoek aan onze website voor één of meer van de onderstaande doelen verwerken en/of 

opslaan: 

 De door u verstrekte gegevens door middel van het contactformulier zoals: voor- en 

achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens. 

 Afname en levering van onze diensten: bij de aanschaf en uitvoering van onze 

dienst(en) worden de persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt. 

Bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens. 

 

3. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?   

Smits van Burgst Beveiliging bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan 

noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen of zolang als bij wet 

verplicht is. 
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4. Wat zijn uw rechten? 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers 

verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te 

waarborgen: 

 recht op inzage; 

 recht op verbetering/aanvulling; 

 recht op verwijdering; 

 recht op het beperken van de verwerking; 

 recht op overdraagbaarheid; 

 recht op bezwaar tegen verwerking. 

 

U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw 

persoonlijke gegevens. Mocht u een verzoek willen indienen tot het wijzigen/verwijderen 

van uw gegevens, dan kunt u dit verzoek indienen via info@svbb.nl. Om misbruik te 

voorkomen kan Smits van Burgst Beveiliging BV u vragen om u te identificeren. Smits 

van Burgst Beveiliging BV kan uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijk 

vastgestelde opslagverplichting. 

 

5. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?   

Smits van Burgst Beveiliging BV maakt gebruik van zowel technische als organisatorische 

maatregelen om de persoonlijke gegevens te beschermen, tevens zijn wij ISO 27001 

gecertificeerd en gaan wij altijd vertrouwelijk om met persoonsgevoelige gegevens.    

 

6. Het gebruik van cookies 

Smits van Burgst Beveiliging BV maakt gebruik van cookies. De gebruiksgegevens die 

hiervoor worden gebruikt zijn geanonimiseerd. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen op 

uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

 

7. Cookies van derde partijen 

Smits van Burgst Beveiliging BV maakt gebruik van cookies van derde partijen voor 

analyse doeleinde om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website van Smits van 

Burgst Beveiliging BV gebruiken. Deze informatie is zo veel mogelijk geanonimiseerd. 

 

8. Wijzigingen in de privacyverklaring   

Smits van Burgst Beveiliging BV heeft het recht om de privacyverklaring te wijzigen. De 

wijzigingen worden gepubliceerd op de website. 

 

9. Contact 

Met deze privacyverklaring stellen we u op de hoogte over de manier waarop wij omgaan 

met uw gegevens. Mochten er naar aanleiding hiervan nog vragen zijn dan kunt u die per 

e-mail sturen naar info@svbb.nl. 


