PRIVACYVERKLARING

MVD architecture & urban planning, gevestigd aan Mimosalaan 83, 5643 BM Eindhoven, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
MVD architecture & urban planning
www.mvd-au.nl
Mimosalaan 83
5643 BM Eindhoven
06 24711533
Marcel van Dijk is functionaris gegevensbescherming van MVD architecture & urban planning, te bereiken
via info@mvd-au.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
MVD architecture & urban planning verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Persoon
voor- en achternaam, voorletters
Contact
adresgegevens
telefoonnummer
e-mailadres
Identiteit
BSN (Burger Service Nummer)
Betaal
bankrekeningnummer
Online activiteit
IP-adres
locatiegegevens
gegevens over uw activiteiten op onze website www.mvd-au.nl
Onderneming
BTW nummer
Overig
persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
MVD architecture & urban planning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-MVD architecture & urban planning verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die MVD
architecture & urban planning met haar klanten heeft. Zonder volledigheid van persoonsgegevens is het
niet mogelijk onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
MVD architecture & urban planning bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie
persoonsgegevens
contactgegevens
identiteitsgegevens
betaalgegevens
online activiteit
ondernemingsgegevens

Bewaartermijn
tenminste 7 jaar
tenminste 7 jaar
tenminste 7 jaar
tenminste 7 jaar
tenminste 7 jaar
tenminste 7 jaar

Reden
wettelijke bewaartermijn belastingdienst
wettelijke bewaartermijn belastingdienst
wettelijke bewaartermijn belastingdienst
wettelijke bewaartermijn belastingdienst
wettelijke bewaartermijn belastingdienst
wettelijke bewaartermijn belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden
MVD architecture & urban planning deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren en/of nakomen van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. 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. MVD architecture & urban planning blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
MVD architecture & urban planning is niet van plan persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan
een internationale organisatie.
Categorie
overheid
adviseurs
aannemer
online software
website
(social) media

Doel
indienen aanvraag
omgevingsvergunning
voldoen aan bouwregelgeving
realiseren bouwwerk
versturen en opslaan
van email
marketing, exposure
marketing, exposure

Welke gegevens
persoons-, contact-, identiteits-,
ondernemingsgegevens
persoons-, contactgegevens,
foto’s, projectinformatie
foto’s, projectinformatie
alle gegevens die via email verstuurd
worden
foto’s, projectinformatie
foto’s, projectinformatie

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
MVD architecture & urban planning gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Webformulier
Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde
persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact
met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.
Social media
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen
(“tweeten”) op sociale netwerken, zoals Instagram, Pinterest, Linkedin, Facebook en Twitter. Indien U ervoor
kiest content van onze website te delen via social media dan zijn uw persoonsgegevens mogelijk zichtbaar
voor bezoekers van uw pagina van het betreffende social medium. Wij zijn niet verantwoordelijk en of
aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens via desbetreffende social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door MVD architecture & urban planning en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde
organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar info@mvd-au.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw
verzoek.
MVD architecture & urban planning wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
MVD architecture & urban planning neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mvd-au.nl.
MVD architecture & urban planning heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:
-de computers waar uw gegevens op staan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
-beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
-TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan
de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
Indien (één van) deze computer(s) zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd
"datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacybeleid vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.
Wijzigingen
Deze privacy policy kan gewijzigd worden, wij verzoeken u dan ook deze pagina regelmatig te raadplegen.

Ondergetekende verklaart de privacyverklaring te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

………………………………………
Naam en handtekening klant
Datum: .. - .. - ….

