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Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
Middels deze privacyverklaring informeren wij u over:

•	 de persoonsgegevens die wij verwerken;
•	 de manier waarop wij dat doen;
•	 de verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten de EU/EER;
•	 hoe lang wij de gegevens bewaren;
•	 hoe wij deze gegevens beveiligen.

Daarnaast willen wij u via deze privacyverklaring informeren over uw rechten en willen wij u 
laten weten bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Bouwbureau Twente 
‘Het Spanjaard’
Stationsstraat 37
7622 LW Borne
Tel.: 074-2659966

Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van de diensten van Bouwbureau Twente, een bezoek te brengen aan 
onze website www.buildingdesign.nl of een formulier op onze website in te vullen, beschikken 
wij over uw persoonsgegevens.

De gegevens waarover wij beschikken zijn:

•	 Voor- en achternaam
•	 Adresgegevens
•	 Telefoonnummer
•	 E-mailadres
•	 BSN
•	 IP adres

Doeleinden
Wij gebruiken deze gegevens voor:

•	 onderhouden van contact;
•	 verrichten van administratieve handelingen;
•	 facturering;
•	 versturen nieuwsbrief;
•	 marketing.
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Grondslagen voor de verwerking
Wij gebruiken tenminste één van de volgende wettelijke grondslagen voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens:

•	 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw opdracht/onze 
overeenkomst;

•	 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 
verplichting;

•	 de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 
belangen;

•	 toestemming van de betrokken persoon.

Verstrekken van gegevens aan derden
Voor de voortgang van projecten kan het voorkomen dat wij uw gegevens delen met derden, 
waaronder:

•	 de gemeente;
•	 externe partijen die wij inschakelen voor het uitvoeren van bijv. 

constructieberekeningen, sonderingen, funderingsadviezen, asbestinventarisaties, etc.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mag alleen als wij 
daarvoor toestemming hebben verkregen, als dit nodig is voor de uitvoering van onze 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen 
dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit 
leggen we vast in schriftelijke verwerkersovereenkomsten.

Doorgeven van uw gegevens buiten de EU/EER
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU/EER worden opgeslagen wanneer gebruik 
wordt gemaakt van bijvoorbeeld Google Analytics, Linkedin, Facebook, Instagram, Mailchimp. 
Deze	partijen	zijn	“EU-VS	Privacy	Shield’-gecertificeerd,	zodat	zij	zich	zullen	houden	aan	de	
Europese privacyregelgeving.

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
Bouwbureau Twente verwerkt uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor 
de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit houdt in dat uw 
persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken 
of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. Alleen noodzakelijke personen hebben toegang tot de 
gegevens. Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.
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Website
Wij houden algemene gegevens bij over het gebruik van onze website. In dit kader registreren 
wij het IPadres van uw computer, tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een 
bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van analyses 
en worden niet aan derden verstrekt. Gegevens worden zoveel als mogelijk geanonimiseerd 
voordat wij deze gebruiken. Wanneer u op onze website een contactformulier invult, 
verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer en 
e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen
om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie. 

Cookies
Onze website www.buildingdesign.nl plaatst cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
tekstbestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op 
de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De website plaatst functionele cookies die 
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en analytische cookies waarmee wij uw 
gedrag op onze website kunnen analyseren en het gebruiksgemak voor u kunnen verbeteren. 
Als u wilt kunt u cookies weigeren. Dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de 
website beperken. Het weigeren van cookies kunt u doen via de internetbrowser van uw 
apparaat, via de optie ‘instellingen’. Bezoekt u via verschillende browsers onze website, dan 
moet u ook voor de verschillende browsers de cookies weigeren.

Google analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. en 
die gebruik maakt van cookies om gegevens over het websitebezoek bij te houden. Denk 
hierbij	aan	bezoekersaantallen,	populaire	paginaʼs	en	onderwerpen.	Op	deze	manier	kan	
Bouwbureau Twente de informatie op de website beter afstemmen op de behoeften van de 
websitebezoekers. Bouwbureau Twente kan niet zien wie (welke computer) haar website 
bezoekt.

Nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze 
producten, diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete 
toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link 
waarmee u zich af kunt melden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden 
verstrekt.

E-mail
Indien u contact met ons opneemt via e-mail dan worden de gegevens die u ons toestuurt 
bewaard zolang dat nodig is voor de beantwoording en afhandeling van uw e-mail. Wij 
gebruiken uw e-mailadres niet voor reclamedoeleinden en/of het versturen van onze 
nieuwsbrief. Uw gegevens worden op geen enkele manier gedeeld met derden, tenzij u daar 
schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
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Uw rechten
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens wij van u verwerken, deze te 
corrigeren of te laten verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze gegevens te bewaren. 
Ook heeft u onder omstandigheden het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens 
te beperken, bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op 
gegevensoverdraagbaarheid.

Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail
info@bouwbureautwente.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? 
Neemt u dan contact met ons op. Mocht uw klacht niet naar uw tevredenheid worden 
afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit 
Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens. Zie voor meer 
informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Heeft u vragen die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord? Heeft u suggesties of 
opmerkingen over de inhoud van deze privacyverklaring of de manier waarop wij met uw 
persoonsgegevens omgaan, dan komen wij graag met u in contact.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-08-2018. 
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