Privacyverklaring Bureau Bouwtijd
In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens ik verzamel wanneer u met mij een overeenkomst
sluit, mijn website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan mij verstrekt. In deze privacyverklaring
staat waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik ermee doe. Ik vind het belangrijk dat er zorgvuldig met uw
gegevens wordt omgegaan en zorg ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan mij verstrekt vertrouwelijk
wordt behandeld. In het kort komt mijn privacyverklaring erop neer dat ik uw persoonsgegevens:
• alleen gebruik voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om u van
informatie te kunnen voorzien of om te voldoen aan een wettelijke verplichting
• niet met anderen zal delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van mijn activiteiten (zie
kopje derden),
• zorgvuldig beveilig.
Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of
opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop ik met uw
persoonsgegevens omga, dan kom ik graag met u in contact via: jacqueline@bureaubouwtijd.nl.
Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Bureau Bouwtijd en de website van Bureau
Bouwtijd.
1. Gebruik persoonsgegevens
Wanneer u een overeenkomst met mij sluit of indien u mij verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of
andere informatie, vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de
overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u van informatie te kunnen voorzien. Bureau Bouwtijd zal uw
persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er
sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zal ik deze termijn volgen.
2. Communicatie
Wanneer u mij e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in mijn e-mailarchief en conform de
wettelijke bewaarplicht opgeslagen.
3. Inschrijfformulier voor de emailnieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor de emailnieuwsbrief, vraag ik naar uw voor- en achternaam en uw emailadres. U
verstrekt deze gegevens op eigen initiatief. Deze gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.
Verkregen gegevens worden door Bureau Bouwtijd in geen geval aan derden verhuurd of verkocht. Bureau
Bouwtijd bewaart uw persoonsgegeven niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. U kunt
zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief.
4. Derden
Ik ben van plan voor het versturen van mijn emailnieuwsbrieven en voor analyse van het gebruik van mijn
website diensten te gaan gebruiken van gegevensverwerkers, zoals Mailchimp en Google Analytics. Deze
gegevensverwerkers bevinden zich in landen buiten de EU. Met de gegevensverwerkers sluit ik
verwerkingsovereenkomsten. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de
verwerking. Indien ik gebruik ga maken van Google Analytics, zal ik de laatste cijfers van uw IP-adres maskeren,
‘gegevens delen’ uitzetten en geen gebruik maken van andere diensten in combinatie met de Google Analytics
Cookies. In geen geval verkoopt of verhuurt Bureau Bouwtijd uw gegevens aan derden.

5. Inzien, aanpassen of verwijderen van persoonsgegevens
U heeft het recht om aan mij te vragen welke persoonsgegevens er van u in mijn gegevensbestanden zijn
opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u mij
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verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen
zal ik zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd licht ik u gemotiveerd
toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar: jacqueline@bureaubouwtijd.nl.
6. Contactgegevens
De verantwoordelijke voor deze website is Bureau Bouwtijd.
Vragen over deze privacyverklaring kunnen gesteld worden per e-mail via: jacqueline@bureaubouwtijd.nl.
Delft, ir. J.J. de Graauw
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