Privacy Verklaring
Raamsdonksveer, 8 november 2018
In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden
verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen
liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier al uw rechten
met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.
Restauratiearchitectuur BBM houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en
overige privacy wet- en regelgeving. De privacyverklaring kan gewijzigd worden omdat deze
onderhevig is aan veranderingen in wet- en regelgeving. Het is daarom raadzaam de verklaring
periodiek te raadplegen.

Directie, restauratiearchitectuur BBM

restauratiearchitectuur BBM
Restauratiearchitectuur BBM beschikt over jarenlange ervaring en geniet veel bekendheid op het
gebied van restauratie en renovatie. Het team van adequaat opgeleide en gedreven medewerkers
biedt een breed scala van diensten aan om alle disciplines binnen de restauratie- en renovatiemarkt
te kunnen bedienen.
Er zijn situaties waarin uw gegevens door Restauratiearchitectuur BBM verzameld worden. Het is
daarom goed dat u op de hoogte bent wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw
gegevens kan aangeven. De privacy verklaring biedt u hier de nodige informatie over.
Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Restauratiearchitectuur BBM,
neem dan gerust contact met ons op.

info@rabbm.nl | 0162-512688
Elftweg 2 | 4941 VP | Raamsdonksveer

Gegevens
Er wordt voor een aantal doelen gegevens verzameld door restauratiearchitectuur BBM. Deze
worden hieronder toegelicht.
Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens
Uw gegevens zullen worden verzameld als u contact opneemt met restauratiearchitectuur BBM via
de website dan wel via mail. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde
gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden. Zoals uw naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. Om deze persoonsgegevens te mogen
verwerken beroept BBM zich op de volgende rechtsgronden:
• Uitvoering van wettelijke verplichting
• Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
• Toestemming
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door restauratiearchitectuur BBM, maar nooit langer
dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw
gegevens langer moeten bewaren.
De persoonsgegevens die door restauratiearchitectuur BBM worden beheerd, zijn alleen intern
toegankelijk via besloten software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met
tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd
en verstuurd naar restauratiearchitectuur BBM. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het
inlogproces.
De apparaten die uw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de
benodigde apparaten.
Dienstverlening
Op het moment dat u contact opneemt met restauratiearchitectuur BBM via mail, dan worden die
gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op
de mailserver.
Informatie en documentatie omtrent lopende projecten wordt fysiek en intern voor een onbepaalde
tijd ondergebracht in een (afgesloten) archief. Enerzijds vanwege de wettelijke verplichting deze
stukken in bewaring te nemen. Anderzijds kan de inhoud van belang zijn voor toekomstige projecten
en werkzaamheden in een duurzame en terugkerende relatie. Deze stukken zijn enkel toegankelijk
voor bevoegd personeel en eventuele inzage vereist een gegrond motief.
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Informatie en documentatie van afgeronde projecten en inactieve relaties worden enkel in bewaring
genomen in zoverre dat dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer dit redelijkerwijs gerechtvaardigd is
door een toekomstig belang.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van
de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om in contact
te komen of u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
Gegevens aan derden
In het geval van een subsidie- of vergunningaanvraag is het noodzakelijk om gegevens te delen met
derden, zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties. Mocht het ten behoeve van deze of andere vorm van
dienstverlening noodzakelijk zijn om gegevens die u gedeeld heeft met restauratiearchitectuur BBM
met andere partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Websitebezoek
De website van restauratiearchitectuur BBM verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren.
Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw
persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de
pagina’s die u veel bezoekt. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSLcertificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Restauratiearchitectuur BBM privé is.
U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van
restauratiearchitectuur ondertekend met een DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de
‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Sollicitatieproces
Restauratiearchitectuur BBM gebruikt uw gegevens voor de afhandeling van uw sollicitatie. De
gegevens die worden verwerkt zijn onder andere de NAW-gegevens, uw e-mailadres en de door u
verstrekte gegevens inclusief CV en motivatie. BBM bewaard deze gegevens gedurende een periode
van drie maanden na het einde van de sollicitatieprocedure. Treedt u in dienst van
restauratiearchitectuur BBM, dan worden uw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.
Beveiliging gegevens
Restauratiearchitectuur BBM maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van
verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze
gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen
zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via 0162-512688 of via info@rabbm.nl
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Rechten
Hieronder staat een overzicht van uw rechten aangaande uw persoonsgegevens en hoe u van deze
rechten gebruik kunt maken.
Recht op inzage
U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij restauratiearchitectuur BBM
vastgelegd en bewaard worden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen of telefonisch contact op
te nemen met restauratiearchitectuur BBM. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.
Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om deze gegevens te
laten rectificeren door restauratiearchitectuur BBM.
Recht op overdracht
Mocht u de gegevens nodig hebben die bij restauratiearchitectuur BBM opgeslagen liggen in het
geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient
Restauratiearchitectuur al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.
Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij BBM vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen
van uw gegevens.
Recht op indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat BBM
niet op de juiste manier met uw gegevens om gaat. Dit kan via deze link
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat BBM uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van gebruik van uw
persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@rabbm.nl, onder toezending van een kopie idbewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar
zijn gemaakt. Het streven is om binnen één werkdag te reageren.
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Plichten
Restauratiearchitectuur BBM verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan de noodzaak voor uitvoering van een
overeenkomst. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van diensten of producten. Er zal nooit meer informatie van u gevraagd worden dan strikt
noodzakelijk ten behoeve van onze dienstverlening.
Mocht het ten behoeve van deze dienstverlening noodzakelijk zijn om gegevens die u gedeeld heeft
met restauratiearchitectuur BBM met anderen dan hierboven genoemde partijen te delen, dan zal
daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
Restauratiearchitectuur BBM behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk
is vereist, dan wel wanneer dit gerechtvaardigd wordt geacht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van restauratiearchitectuur BBM te
beschermen. Daarbij wordt getracht uw recht op privacy ten alle tijden zoveel mogelijk te
respecteren en te waarborgen.
Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
info@rabbm.nl | 0162-512688
Elftweg 2 | 4941 VP | Raamsdonksveer
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