	
  

	
  

	
  
	
  

Privacyverklaring Ondernemerscentrum Bouwstede.
Inleiding
Ondernemerscentrum Bouwstede B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website, diensten
alsmede die van toeleveranciers en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk. Wij gebruiken uw
persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te komen en om onze dienstverlening te optimaliseren.
In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de betreffende informatie en voor welke doeleinden wij die
gebruiken.
Wie is verwerkingsverantwoordelijke?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Ondernemerscentrum Bouwstede
B.V. (hierna ‘Ondernemerscentrum Bouwstede’). De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens is Ondernemerscentrum Bouwstede. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet
verkocht aan derden.
Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen persoonsgegevens betreffen de gegevens die door u (‘de betrokkene’) aan ons verstrekt worden en
u kunt hierbij denken aan:

§

Afname en levering van onze producten: bij het huren of kopen van producten worden de
persoonsgegevens die u verstrekt door ons verwerkt bijvoorbeeld NAW-gegevens en financiële gegevens.

Hoe worden gegevens van de betrokkene gebruikt?
De gegevens kunnen gebruikt worden voor:

§
§
§
§
§
§

Contact opnemen in geval van problemen of vragen rondom diensten.
Het informeren over nieuwe en/of gewijzigde diensten.
Marketingdoeleinden zoals het versturen van nieuwsbrieven en gerichte aanbiedingen.
Het maken van analyses om onze dienstverlening te verbeteren.
Het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling.
Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van onze diensten.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Ondernemerscentrum Bouwstede bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de
doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.
Wat zijn mijn rechten?
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos
eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek
tot wijziging en/of verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit
verzoek indienen via info@bouwstede.nl . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te
identificeren.
Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals
regels met betrekking tot de boekhouding, huurcontract of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke
gegevens te bewaren, zoals openstaande schulden.
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Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beveiligd?

	
  

Ondernemerscentrum Bouwstede maakt gebruik van zowel technische als organisatorische maatregelen om
persoonlijke gegevens te beschermen. Zo hebben alleen de directie of daarvoor ingehuurde dienstverleners
toegang tot deze gegevens. Met al deze dienstverleners is een AVG / GDPR verklaring overeengekomen. We
verbeteren onze veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkelingen.
De website van Ondernemerscentrum Bouwstede kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere,
niet aan Ondernemerscentrum Bouwstede gelieerde websites. Ondernemerscentrum Bouwstede heeft geen
zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval
aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Aanpassing en inzage van de persoonsgegevens
De betrokkene mag onjuiste gegevens op zijn verzoek laten aanpassen of verbeteren. De verwerker moet de
betrokkene informeren als zijn gegevens zijn verbeterd, verwijderd of beperkt.
Melding bij inbreuk in verband met de persoonsgegeven.
Wanneer inbreuk op de persoonsgegevens plaatsvindt en bekend wordt in de vorm van datalekken of andere
vormen van diefstal zal dit binnen 72 uur nadat het bekend is geworden, worden gemeld bij de autoriteit
persoonsgegevens.
Wijzigingen in de privacyverklaring
De privacyverklaring kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina op www.bouwstede.nl om te zien of er
veranderingen zijn doorgevoerd.
Contact

Ondernemerscentrum	
  Bouwstede	
  B.V.	
  
Galvanistraat	
  1,	
  6716	
  AE	
  
Amsterdam	
  
	
  
Email:	
  info@bouwstede.nl	
  	
  
Telefoon:	
  0318-‐754111	
  
Met dit privacy beleid 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 deze per mail sturen aan info@bouwstede.nl .
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