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PRIVACYVERKLARING
Op t Hoog bouwtechnisch adviesbureau hierna te noemen BTA, gevestigd aan Kapelweg 3b 5076 TK Haaren, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BTA hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen we helder en transparant zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BTA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
CONTACTGEGEVENS:
Op 't Hoog bouwtechnisch adviesbureau
Kapelweg 3b,
5076 TK Haaren
www.opthoogbouwadvies.nl
KvK 17107986
Vragen of een verzoek indienen?
info@opthoogbouwadvies.nl
0411-624034
PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
BTA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt heeft.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (mogelijk) verwerken:
Voor- en achternaam
Adres, postcode en plaats
E-mailadres
Telefoonnummer
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door
de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.
MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Als u ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht.
HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
BTA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en daarna
allèèn in de financiële administratie niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.
DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
BTA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of
om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Voor een zo goed mogelijke verwerking van onze website worden cookies gebruikt. We embedden onze eigen YouTube video op onze website.
YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video u al bekeken heeft.
GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN of VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/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 ons bedrijf en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking,
stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@opthoogbouwadvies.nl.
Wij vragen u om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Dit ter bescherming van uw privacy.
BTA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen
niet met u uit dan betreuren wij dit ten zeerste. U heeft ten alle tijde het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact-met-de-autotiteit-persoonsgegevens/tip-ons.
HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
BTA 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 met ons kantoor.
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