Privacy statement
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u
nog vragen hebt.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Algemene verordening
Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dat betekent
onder andere dat:
wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.
Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de
persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te
verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te
beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens
verwerken;
• wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te
bieden, te corrigeren of te verwijderen.
•

Gebruik van persoonsgegevens van (potentiele) huurders
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een
identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken uw persoonsgegevens, omdat dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Voor deze uitvoering gebruiken
we kantoorautomatiseringspakketten waardoor uw gegevens in de database van deze
pakketten wordt opgeslagen. Met de leveranciers van deze pakketten hebben wij een
verwerkersovereenkomst. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of
waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij
gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NAW gegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankgegevens
Kopie identiteitsbewijs
Inkomensgegevens
Opgave vermogen en / of schulden
Opgave van burgerlijke staat
IP adres
Gegevens uit de Kamer van Koophandel
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Deze persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten,
ter verbetering van onze dienstverlening, en het bevorderen van de communicatie met
relaties.
Indien een client een zoekopdracht uitzet voor het verkrijgen van een huurwoning, worden
de persoonsgegevens bewaard tot zolang de zoekopdracht geldt.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te
respecteren.
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
Bewaartermijnen en Locatie
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te
behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. (zoals de fiscale bewaarplicht
van zeven jaar voor betaalgegevens).
Als wij uw persoonsgegevens verwerken om een vraag van u te beantwoorden, zullen wij die
gegevens bewaren totdat de beantwoording heeft plaatsgevonden.
Wij bewaren uw persoonsgegevens op servers in Nederland.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, zoals Google
Analytics, die geen inbreuk maken op je privacy en worden bovendien geanonimiseerd. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen
ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je
afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
je browser verwijderen
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via
onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te
verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor
gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de
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verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Verwijdering van uw
persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een
kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen
van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te
wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van
persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen
hebben dan kunt u contact opnemen via info@vanherkgroep.nl
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