PRIVACYVERKLARING

ALGEMEEN
Te Kiefte Architecten B.V. respecteert de privacy van haar opdrachtgevers,
partners en overige personen. Omdat wij met deze gegevens op een volledig
transparante manier willen omgaan, hebben wij in het kader van het in werking
treden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) op 25 mei
2018 een privacybeleid geformuleerd en in ons bedrijf geïmplementeerd.
Voor aanvullende, algemene informatie over de bescherming van
persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens. De op onze website gepubliceerde privacyverklaring is de
meest recente verklaring en de enige die van toepassing is.
Middels deze privacyverklaring informeren wij u over:
• de persoonsgegevens die wij verwerken;
• de manier waarop wij dat doen;
• 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.
VERANTWOORDELIJKHEID
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Te Kiefte Architecten B.V.
Molenstraat 124
7622 NG Borne
Tel.: 074-2662430
KVK nummer: 08100721
VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Door gebruik te maken van de diensten van Te Kiefte Architecten, een bezoek te
brengen aan onze website www.tekiefte.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
- Bankrekeningnummer (gebruiken wij deze?)
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DOELEINDEN
Wij gebruiken deze gegevens voor:
-het in contact met u treden
-het uitvoeren van een zo goed mogelijke dienstverlening naar u toe
-het leveren van diensten aan u
-het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-het onderhouden van relaties met u
-het voor u in gang zetten en begeleiden van (bouwvergunnings-)procedures
-het afhandelen van betalingen van of aan u verzenden van onze nieuwsbrief
(indien u zichzelf hiervoor heeft ingeschreven op onze website)
-verrichten van administratieve handelingen
-facturering
-marketing
VERWERKING VAN GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Incidenteel wordt van particuliere opdrachtgevers het Burgerservicenummer
(BSN) verwerkt, maar alleen als dit strikt noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve
van het indienen van een bouwaanvraag.
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.

Pagina 2 van 4

PRIVACYVERKLARING

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.
OPSLAG EN BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS
Te Kiefte Architecten 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.
COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN DIE WE GEBRUIKEN
Te Kiefte Architecten B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
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.
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
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verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Neem voor meer informatie hierover contact met ons op, het liefst per e-mail
administratie@tekiefte.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 04-112021.
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