PRIVACYVERKLARING KEERIS ARCHITECTEN
Keeris Architecten is gevestigd aan Dijk 14 5521 AX EERSEL en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Dijk 14
5521 AX EERSEL
telefoon: 0497 514480
e-mail: info@keerisarchitecten.nl
website: https://www.keerisarchitecten.nl
Ine Toussaint is de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming van Keeris Architecten, zij is te bereiken via
info@keerisarchitecten.nl
Keeris Architecten verwerkt uw persoonsgegevens op grond van de door u verstrekte toestemming, op grond van de met u
afgesloten overeenkomst en op grond van wettelijke bepalingen.
Deze persoonsgegevens zijn:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Burgerservicenummer (wettelijk verplicht voor het indienen van aanvragen bij de gemeentelijke en landelijke overheid)
Uw persoonsgegevens worden conform wettelijke regelgeving verwerkt, gearchiveerd en niet langer bewaard dan strikt
noodzakelijk is voor een goede dienstverlening.
De persoonsgegevens worden gearchiveerd in een beveiligde ICT-omgeving met gebruikersbeveiliging. Alle medewerkers van
Keeris Architecten houden zich aan de opgestelde privacy gedragsregels.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op
via info@keerisarchitecten.nl
Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een goede dienstverlening.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Keeris Architecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Als een project gerealiseerd is, kunnen wij geanonimiseerde foto’s van uw woning/kantoor/bedrijfspand publiceren op onze
website www.keerisarchitecten.nl . Mocht u bezwaar hebben tegen deze publicatie dan zullen we de foto’s in overleg
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 Keeris Architecten en 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@keerisarchitecten.nl
Ter bescherming van uw privacy moeten wij duidelijk en deugdelijk uw identiteit kunnen vaststellen voordat wij uitvoering
kunnen geven aan het verzoek.
Wij reageren zo snel mogelijk maar binnen vier weken op uw verzoek.
Als u van mening bent dat wij bij de uitvoering van onze werkzaamheden in strijd handelen met de geldende wet- en regelgeving
met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens, laat ons dit dan weten via info@keerisarchitecten.nl
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