PRIVACYVERKLARING
BenW architecten B.V. gevestigd aan de Dorpsstraat 2, 6027 PG te Soerendonk, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Persoonsgegevens
BenW architecten B.V. verwerkt informatie over personen. Wij respecteren daarbij de
privacy van de personen over wie wij informatie ontvangen en behandelen de informatie
strikt vertrouwelijk. Wij verwerken verschillende soorten persoonsgegevens, voor
verschillende doeleinden.
Doel verwerking persoonsgegevens
Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij uw naam en contactgegevens
nodig. Afhankelijk van de vraag over onze dienstverlening, hebben wij wellicht
aanvullende persoonsgegevens nodig. Wanneer dat nodig is voor onze
dienstverlening, verstrekken wij uw persoonsgegevens aan derden. Voor het
verbeteren van onze website alsmede voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten en/of
het verbeteren van het aanbod van producten en diensten verzamelen wij informatie
over (rechts)personen, zoals de positie van een (rechts)persoon in de markt, de
mogelijke (verdere) interesse van de (rechts)persoon in onze producten en/of diensten
en de personen met wie wij in contact willen komen. Van die (rechts)personen
verzamelen wij contactgegevens, notities op basis van (telefoon)gesprekken en
bezoekverslagen. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een
database die alleen voor geautoriseerde medewerkers toegankelijk is. Wij doen dit op
grond van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
Wij verstrekken nooit persoonsgegevens aan andere partijen waarmee wij geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten
BenW architecten B.V., behalve:

a) Wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u
na te komen. Daarnaast geven we uw gegevens door aan de
postbezorger/koerier om indien nodig documenten bij u te bezorgen;
b) We uw toestemming hebben om uw persoonsgegevens aan andere partijen
door te geven. Deze toestemming geldt alleen als duidelijk is waar u uw
toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn;
c) Aan onze partners, zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis
van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere
passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners
verstaan wij onder meer onze IT-leverancier(s) en websitebeheerder;
d) Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist;

Bewaartermijn
BenW architecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ons basisprincipe is
dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om u onze producten
en/of diensten te kunnen leveren. Hierna zullen wij voor zover mogelijk uw
persoonsgegevens verwijderen. Indien u bijvoorbeeld een e-mailadres heeft verstrekt,
zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze producten en diensten, zullen wij uw
gegevens daarvoor nog wel bewaren.
Rechten omtrent uw gegevens.
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we
van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen
om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken Uw
verzoek kunt u sturen naar m.maas@BenW-architecten.nl.
Beveiliging persoonsgegevens
BenW architecten 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 de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
m.maas@BenW-architecten.nl
Sollicitaties
BenW architecten B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van
persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen
onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over
het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Deze gegevens zijn
relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na
afloop van de procedure worden verwijderd. Indien u ons daarvoor toestemming geeft
zullen wij uw persoonsgegevens langer opslaan in onze administratie, zodat in de
toekomst eventueel wederom contact met u kan worden opgenomen.
Doorgifte persoonsgegevens.
BenW architecten B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het
Buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een
gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland. Met
inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij uw
persoonsgegevens doorgeven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen
welke gevestigd zijn buiten de EU met uitzondering van de landen in de Europese
Economische Ruimte (EER).
Overdracht digitale data
Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk
digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering
van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van
deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens
rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u
hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Vragen
Indien u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft,
neem dan gerust contact met ons op.
BenW architecten B.V.
Dorpsstraat 2
6027 PG Soerendonk
m.maas@BenW-architecten.nl

