PRIVACYVERKLARING JOKE VOS ARCHITECTEN

Joke Vos Architecten (JVA) verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de huidig geldende wetgeving
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), ingevoerd op 25 mei 2018. In dit document informeren wij u graag verder over welke persoonsgegevens
wij verwerken en waarom.
Doel
JVA verwerkt persoonsgegevens met het doel te kunnen voldoen aan contractuele en wettelijke verplichtingen
en voor zakelijke communicatie. Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens van relaties met wie wij direct
of indirect contact hebben of hebben gehad. Hieronder vallen opdrachtgevers, leveranciers,
samenwerkingspartners, werknemers en eventuele andere geïnteresseerden.
Soort
JVA verwerkt de volgende soorten persoonsgegevens. Voor het adressenbestand voor onder andere de
nieuwsbrief verwerken wij standaard NAW-gegevens (naam, geslacht, adres, emailadres, telefoonnummer),
evenals bedrijfsnaam en functie. Om contractuele verplichtingen na te kunnen komen, verzamelen wij verder
relevante projectgegevens (contactpersonen, bank- en betaalgegevens). Deze worden bewaard tot maximaal
10 jaar na afloop van de samenwerking.
Middelen
Alle verzamelde persoonsgegevens zijn actief aan ons verstrekt of openbaar verkrijgbaar via de website van de
relatie.
Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden uitsluitend intern en vertrouwelijk verwerkt. Zij worden niet aan derden verstrekt
tenzij hier expliciete toestemming voor is verkregen of dit noodzakelijk is voor het voldoen aan contractuele of
wettelijke verplichtingen. Passende maatregelen worden getroffen om ongewenste openbaarmaking en
misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.
Website
De website van JVA (www.jokevos.nl) verzamelt cookies van haar bezoekers, waaronder IP-adressen. Deze
worden uitsluitend en geanonimiseerd gebruikt om de kwaliteit van de website te kunnen waarborgen en u
bepaalde diensten aan te kunnen bieden zoals downloads.
Meer informatie
Voor verdere vragen over ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact
met ons opnemen via mail@jokevos.nl. U kunt ons hier ook bereiken om door ons bewaarde gegevens in te
zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

