Privacyverklaring in het kader van de AVG voorschriften met ingang van 25 mei 2018
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met
JAN DIEPHUIS Property Valuation & Consultancy, gevestigd aan Rijksstraatweg 246, 2241 BX Wassenaar.
Handelsregister Kamer van Koophandel Haaglanden nummer 53041305.
BTW nummer NL016972958B02
Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en onze opdrachtgevers en zorgen er voor dat
persoonsgegevens die u aan ons zijn, of ter beschikking worden gesteld, vertrouwelijk worden behandeld. Hoe
wij dit precies doen en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en voor welke doeleinden, kunt u
hieronder lezen.
Het gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze website, of het verstrekken van opdrachten verkrijgen wij bepaalde gegevens van
u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst via het contactformulier,
of voor het aanmaken van een dossier, of account, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt om te verwerken ten behoeve van één, of meerdere opdrachten. De ontvangen persoonsgegevens
worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor zij bestemd zijn, tenzij u daar vooraf toestemming
voor heeft gegeven, of wij dit op grond van de wet mogen, of moeten doen.
Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens
opslaan voor het uitvoeren van werkzaamheden in uw opdracht zoals:
·
·

het uitvoeren van overeenkomsten, transacties en diensten in de ruimste zin van het woord;
het bewaren van uw gegevens in het desbetreffende dossier in het kader van de te verrichten
werkzaamheden.

Omschrijving van de persoonsgegevens
Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
·
·
·
·

NAW-gegevens;
e-mailadres;
(mobiel) telefoonnummer;
kopie paspoort, of rijbewijs.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt genomen noodzakelijk is om de in deze
privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken, tenzij de wet dit anders voorschrijft.
Vertrouwelijkheid en eventuele verstrekking aan derden
Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om en worden onder geen beding aan derden ter
beschikking gesteld voor marketing- of andere doeleinden, tenzij dat u hiervoor expliciet toestemming heeft
gegeven in het kader van de uitvoering van de gemaakte afspraken, of indien wij dit op basis van de wet
moeten doen, maar dan wel in overleg met u als opdrachtgever.

Gegevensbeveiliging
JAN DIEPHUIS Property Valuation & Consultancy maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor
de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld
toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen gemandateerde personen toegang
hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.
Uw wettelijke rechten
U mag ons vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u ons verzoeken deze
gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen, of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons
op te nemen via de e-mail naar jan@jandiephuis.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 070514 66 08, of 06-53 69 18 18.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website
worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van
eventuele wijzigingen op de hoogte bent.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op
grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met
de Autoriteit Persoonsgegevens.

