PRIVACYBELEID GRONDVEST NEDERLAND BV

Grondvest Nederland B.V. Neemt uw privacy bijzonder serieus en hanteert dan
ook een strikt privacy beleid. Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe wij omgaan
met de gegevens van partners, cliënten en prospects.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk
verwerken:

•
•
•
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Grondvest Nederland B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan strikt
noodzakelijk ten behoeve van de doeleinden ervan.

Waar gebruiken we de verzamelde gegevens voor?
De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:
•
•
•
•
•

Introduceren van nieuwe projecten
U te bellen en/of e-mailen om onze diensten uit de kunnen voeren
Na te gaan welk product en/of dienst het beste bij u past
Het opmaken van overeenkomsten voor koop
U op de hoogte te brengen/houden van ontwikkelingen binnen onze
projecten

Delen van persoonsgegevens met derden
Grondvest Nederland B.V. zal uw gegevens onder geen beding overdragen en/of
verkopen aan derden. Het verstrekken van uw gegevens aan derden zal
uitsluitend gebeuren indien nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst met
u of in het geval van een wettelijke verplichting.

Uw rechten
Aangezien wij sommige persoonsgegevens van u verzamelen heeft u het recht
deze in te zien, te wijzigen en ons uw gegevens te laten verwijderen. Ook heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
door Grondvest Nederland B.V. en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek in kunt
dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere,
door u genoemde organisatie, over te dragen.
U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, correctie, intrekking van uw
toestemming, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grondvestnederland.nl.
Wij vragen u dan een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen (maak hierbij
uw documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart in verband met uw
privacy). Wij zullen zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen één maand
reageren op uw verzoek. Grondvest Nederland B.V. wilt u erop wijzen dat u een
klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Grondvest
Nederland B.V. Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over het privacy
beleid kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Grondvest Nederland B.V.
Schipholweg 1
2034 LS Haarlem
E-mail: info@grondvestnederland.nl
Telefoon: 023-3030790
KvK-nummer: 63483408

