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P
Privacyverklaring
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

VE Architect, gevestigd aan de Bosmahof 30 te Veenendaal, is

§

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals

Met u contact op nemen, indien dit nodig is voor onze
dienstverlening + eventuele gelegenheidscorrespondentie

weergegeven in deze privacyverklaring.

§

Facturatie en afhandeling van betaling

§

Uitvoeren van overeengekomen diensten, waaronder het

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming

aanvragen

(AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te

van

een

omgevingsvergunning

of

een

conceptaanvraag/vooroverleg.

weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen en hoe

§

Verstrekken

van

projectgegevens

aan

Derden.

wij deze beveiligen. Tevens kunt u een verzoek indienen om deze

VE Architect verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien

gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

dit nodig is voor uitvoering van de overeengekomen diensten
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

VE Architect is een handelsnaam van Van Engelenhoven Architect,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56028806.

In het geval dat VE Architect diensten voor u gaat uitvoeren

Contactgegevens: www.vearchitect.com

verwerkt VE Architect uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1
sub a en b AVG.

PERSOONGEGEVENS WAAROVER WIJ BESCHIKKEN
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Door gebruik te maken van de diensten van VE Architect en/of omdat u
deze

zelf

aan

ons

heeft

verstrekt,

beschikken

wij

over

uw

VE Architect neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde

persoonsgegevens. Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens

verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

waarover wij mogelijk beschikken:

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

§

Uw voor- en achternaam

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens

§

Uw adresgegevens

tussen zit.

§

Uw e-mailadres(sen)

§

Uw telefoonnummer(s)

§

Uw bandrekeningnummer - i.v.m. betalingen

§

Uw BSN nummer – t.b.v. vergunningsaanvragen en procedures

§

Uw BTW nummer – indien van toepassing

BEWAARTERMIJNEN
Wanneer u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten
dan kunnen wij, op aanvraag, uw gegevens na 10 jaar verwijderen.
VE Architect is wettelijk verplicht om uw gegevens 10 jaar te
bewaren.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

GEGEVENS DELEN MET DERDEN

De gegevens worden verzameld en opslagen voor de volgende

Voor de voortgang van projecten kan het nodig zijn om uw gegevens

doeleinden:
Wanneer u contact opneemt met VE Architect, wordt uw naam,

§
§
§

e-mailadres en/of telefoonnummer opgeslagen om uw van een reactie te
kunnen voorzien.
Door de gegevens aan VE Architect te verstrekken geeft u toestemming

De gemeente
Een aannemer / onderaannemer / installateur
Een adviesbureau / constructeur e.d.

COOKIES

om de gegevens voor dit doel te gebruiken. VE Architect verwerkt uw
gegevens in dat geval op grond van artikel 6 lid 1 sub a AVG.

De website www.vearchitect.com maakt geen gebruik van cookies.

Indien u gebruik maakt van de diensten van VE Architect kunnen
persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze gegevens worden verwerkt
met als doeleinden:

www.vearchitect.com
W

www.vearchitect.com

BA

1.110715.006

VAN ENGELENHOVEN ARCHITECT

te delen met o.a.:
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STATISTIEKEN
Om de inrichting van de website te kunnen optimaliseren houdt de

VE Architect neemt de bescherming van uw gegevens serieus en

website

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde

statistieken

bij.

Deze

statistieken

bevatten

geen

privacygevoelige informatie. De enige informatie die wordt opslagen is:

toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed

§

Bezoekersaantallen

beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact

§

Land van herkomst

op via info@vearchitect.com.

§

Hostingprovider

§

Bezochte pagina’s van de website

§

Tijdstip van het bezoek aan de website

§

Totale tijd van het bezoek aan de website

WIJZIGINGEN
VE Architect behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze

Geen van de gekoppelde gegevens kan door ons aan u als persoon

privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking

worden gekoppeld omdat wij gebruik maken van geanonimiseerde IP-

op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

adressen.
ALGEMEEN
UW RECHTEN

De privacyverklaring is opgesteld om te voldoen aan de laatste

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren

wetgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele

(AVG).

toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-

maken

europese-privacywetgeving.

tegen

de

verwerking

van

uw

persoonsgegevens

door

Meer

informatie

vindt

u

hier:

VE Architect en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekend 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@vearchitect.com. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u persoonlijk is gedaan, dient u
een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak
in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummer

onderaan

het

paspoort),

paspoortnummer

en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
VE Architect probeert z.s.m., maar in ieder geval binnen vier weken, op
uw verzoek te reageren. Met in achtneming dat een verzoek tot
verwijdering van de gegevens binnen 10 jaar wettelijk niet is toegestaan.
verwijderd. Mocht u een klacht hebben dan heeft u de mogelijkheid een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouden, de Autoriteit
Persoonsgegevens.

BESCHERMING VAN DE GEGEVENS
De persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen. De apparaten waar uw
gegevens op staan, zijn beschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Mocht een apparaat worden gestolen, dan zal hier aangifte van een
VE Architect

zogenaamd ‘datalek’ bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gedaan.
VE Architect is dit wettelijk verplicht.
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De gegevens zullen dan z.s.m. na de wettelijke 10 jaar bewaring worden

