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Privacyverklaring 
Voortkomend uit de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

1. Identiteit 

Wetlantec Groep (Wetlantec Nederland BV, Wetlantec Service BV, Wetlantec Projects BV, hierna te 
noemen: Wetlantec) 
Buitenhuizerweg 9a 
7961 LX RUINERWOLD 

 
www.wetlantec.com  
info@wetlantec.com  
(+31) 85 0645 015 

2. Persoonsgegevens 

Wetlantec verwerkt persoonsgegevens doordat er gebruik wordt gemaakt van de diensten van 
Wetlantec en/of omdat deze gegevens door de eigenaar zelf worden verstrekt. Hieronder volgt een 
overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken. Geen enkele van de hieronder 
genoemde informatie wordt verkocht aan een derde partij. 

2.1. Door samenwerking verkregen informatie 
Hieronder wordt verstaan (indien van toepassing, maar niet uitsluitend):: 

• Contactgegevens, waaronder naam, adres, woonplaats (NAW), mailadres(sen), 
telefoonnummer(s) en overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt in 
correspondentie; 

• Afbeeldingen en tekeningen t.b.v. het project; 
• Details m.b.t. locatie en constructie van de woning; 
• Gegevens m.b.t. gezinssamenstelling, persoonlijke (gezondheids-)situaties, 

watergebruik en huidige werking c.q. status van de afgenomen producten. 
 

2.2. Door derden verzamelde informatie 
Hieronder wordt verstaan: 

• IP-adres; 
• Gegevens over de activiteiten op onze website; 
• Gegevens over het surfgedrag op verschillende websites; 
• Soort internetbrowser en type apparaat. 

Wetlantec maakt hiervoor gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen wij 
u graag naar https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.  

 
2.3. Door onszelf verzamelde informatie 

Hieronder wordt verstaan (indien van toepassing, maar niet uitsluitend):: 
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• Contactgegevens, waaronder (indien van toepassing, maar niet uitsluitend): naam, 
adres, woonplaats (NAW), mailadres(sen), telefoonnummer(s) en overige 
persoonsgegevens die actief worden verstrekt in correspondentie; 

• Gegevens m.b.t. gezinssamenstelling, persoonlijke (gezondheids-)situaties, 
watergebruik en huidige werking c.q. status van de afgenomen producten. 
 

3. Doeleinden en grondslagen 

Wetlantec verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Algemene bedrijfsvoering, zoals het maken van afspraken, sturen en bijhouden van 
informatie over de verkoop, voorbereiding, uitvoering en aftersales van projecten en 
producten; 

• Het verbeteren van producten; 
• Het verzenden van onze nieuwsbrief indien u hiervoor expliciet toestemming voor 

heeft gegeven. Onderaan elke nieuwsbrief staat een link waarmee u zich kunt 
afmelden voor de nieuwsbrief; 

• Het bijhouden van bezoekersstatistieken, het analyseren van het surfgedrag op de 
website www.wetlantec.com en het verbeteren van de website. Hiervoor maakt 
Wetlantec gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een 
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de 
browser van de computer, tablet of smartphone. Wetlantec gebruikt functionele 
cookies voor de technische functionaliteit, d.w.z. dat de website naar behoren werkt 
en deze wordt geoptimaliseerd door het onthouden van voorkeursinstellingen. 
Wetlantec gebruikt analytische en tracking cookies om het surfgedrag bij te houden 
en de website te optimaliseren. Door de website te bezoeken wordt automatisch het 
gebruik van deze cookies geaccepteerd. Afmelden voor cookies kan door de 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast is er 
ook de mogelijkheid om eerder opgeslagen cookies van de browser te verwijderen. 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-
ikermee/.  
 

4. Rechten van de betrokkenen 

Wetlantec geeft u altijd recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast heeft u het recht deze te 
corrigeren en/of te laten verwijderen, eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Wetlantec en 
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, 
gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking 
van de persoonsgegevens kan worden gestuurd naar info@wetlantec.com.  

5. Beveiliging 

Wetlantec neemt de bescherming van gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen 
om misbruik, verlies, diefstal, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er het idee bestaat dat de persoonsgegevens niet 
goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via 
info@wetlantec.com.  
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Wetlantec heeft de volgende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen: 

• Indien uw modem daarom vraagt worden uw gegevens verstuurd via een beveiligde 
internetverbinding, oftewel SLL. Dit is te zien aan het hangslotje in de adresbalk en de 
‘https’ voorafgaand aan het webadres; 

• Gegevens op de website die mogelijk naar persoonsgegevens kunnen worden herleid zijn 
altijd afgeschermd met een wachtwoord; 

• Gegevens over (de werking) van het project waarbij gebruik is gemaakt van 
persoonsgegevens zijn mogelijk ingevoerd in de online database. Deze draait op een 
server van Google in Europa. De data wordt door middel van SLL versleuteld verzonden; 

• Gegevens binnen Wetlantec en met andere zakelijke partners ten behoeve van het 
uitvoeren van projecten worden uitgewisseld door middel van Google, Whatsapp of 
Berichten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de beveiliging van deze bedrijven. 
 

6. De ontvangers 

Wetlantec verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de 
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wetlantec verkoopt de verzamelde 
informatie niet aan derden die een ander doel hebben. 

7. Verwerking buiten de Europese Unie 

Wetlantec geeft de persoonsgegevens niet door buiten de Europese Unie of aan een internationale 
organisatie. 

8. De bewaartermijnen 

Wetlantec bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te 
realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Projectinformatie en bijbehorende 
persoonsgegevens worden bewaard om onderhoud uit te kunnen voeren en/of storingen te kunnen 
verhelpen. Voor ons bedrijfsdoel niet-relevante gegevens die mogelijk zijn vergaard tijdens een 
project worden niet bewaard. 

9. Profileren 

Wetlantec doet niet aan profilering zoals in de AVG wordt vermeld. Daarnaast neemt Wetlantec niet 
op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor 
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -
systemen, zonder dat een mens deze beslissing neemt. 


