P R I V AC Y V E R K L A R I N G

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Privacyverklaring

Rabbers & Poelman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens
worden verzameld en niet langer dan noodzakelijk is voor een
goede administratie. Hiervoor wordt een termijn van zeven jaar
gehanteerd na de laatste opdracht/bestelling/factuur, waarna de
gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn
voorschrijven. Als dat zo is zal Rabbers & Poelman zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Hier vindt u de privacyverklaring van Architectenbureau Rabbers &
Poelman (hierna: “Rabbers & Poelman”).
Inleiding
In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw
persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan
wordt. Zo wordt uitgelegd waar en voor welke doelen uw gegevens
opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met
betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die
rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door
bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen.
Rabbers & Poelman is een architecten- en ingenieursbureau. Wij
richten ons op het ontwerpen van gebouwen en het technisch
uitwerken van deze gebouwen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door ons verwerkt en
verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee
gedaan wordt. Tevens is het voor u belangrijk om te weten op welke
manier u kunt aangeven hoe wij met uw gegevens omgaan. Als u
vragen heeft over het verwerken van uw gegevens, neem dan
gerust contact op! U kunt mailen naar info@rabbers-poelman.nl
Bedrijfsgegevens
Architectenbureau Rabbers & Poelman
Atlantis 45
7821 AX Emmen
0591 616820
info@rabbers-poelman.nl
www.rabbers-poelman.nl
Gegevens verwerking
Rabbers & Poelman verwerkt uw persoonsgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons
verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij
verwerken.









Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
KVK nummer

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:



Burgerservicenummer (BSN)

Uw BSN slaan wij niet op, maar voeren wij in op het
aanvraagformulier van de omgevingsaanvraag op de website van
het omgevingsloket.
Doel en grondslag
Er worden voor de volgende doelen persoonsgegevens verzameld
door Rabbers & Poelman:







Het afhandelen van uw betaling
Uitvoering van de dienstverlening op basis van een
overeenkomst
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en
producten
Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
Rabbers & Poelman verwerkt ook persoonsgegevens als wij
hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Rabbers & Poelman neemt niet op basis van geautomatiseerde
verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Rabbers & Poelman verkoopt uw gegevens niet aan derden en
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. 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. Rabbers & Poelman blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.
De website en back-uppen van de website worden gehost bij XInteractive. Gegevens die worden achtergelaten op de website van
Rabbers & Poelman zijn op de servers van X-interactive
opgeslagen.
De e-mail van Rabbers & Poelman wordt gehost bij. X-Interactive.
Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die
betreffende mails opgeslagen op de servers van X-Interactive.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Rabbers & Poelman. Ook heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rabberspoelman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine rendabel zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk,
maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Wij zullen de
kopie van uw identiteitsbewijs direct na de afhandeling van uw
verzoek vernietigen. Rabbers & Poelman wil u er tevens op wijzen
dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Beveiliging
Rabbers & Poelman neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via info@rabbers-poelman.nl.
D I S C L AI M E R
Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan
deze website van Rabbers & Poelman en op alle diensten die via
deze website worden gedaan of verricht. Door de website te
gebruiken ga je akkoord met deze disclaimer.
Externe links
Op de pagina’s van deze website vind je soms linkjes naar andere
websites. Dit doen we als we denken dat de informatie op die
website interessant is voor jou. We attenderen je erop dat wij geen
controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en
niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de
inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links
bevat.
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