Privacyverklaring
Smits Vastgoedzorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Smits Vastgoedzorg
Thurledeweg 20,
3044 ES Rotterdam
010 - 415 34 20
privacy@smitsvastgoedzorg.nl
Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en gaan zorgvuldig om met persoonlijke
gegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met
de eisen die de Europese wet op het gebied van gegevensbescherming, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), stelt.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Smits Vastgoedzorg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
•
•
•
•

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Door u verstrekte informatie
Door informatie aan ons te verstrekken of ons materiaal toe te zenden stemt u ermee in dat wij deze
informatie en deze materialen mogen gebruiken en dat gebruik door ons geen inbreuk inhoudt op de
rechten van derden.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Smits Vastgoedzorg gebruikt uw gegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Als u een formulier op de website invult, of ons een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier
of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Deze
gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
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Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Smits Vastgoedzorg 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:
- Contactgegevens: Tot afronding project (1 jaar)
Delen van persoonsgegevens met derden
Smits Vastgoedzorg verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een 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. Smits Vastgoedzorg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres
van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt,
worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.
Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel
mogelijk. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.
Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een
eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser
op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en
voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie voor uitleg hierover
bijvoorbeeld de toelichting van de Consumentenbond over het verwijderen van cookies. Let op: het
weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je
deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de
bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw
gegevens te verwijderen uit ons bestand. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u
adequaat te identificeren. U kunt hiervoor contact opnemen met:
Arie Schaap, manager Finance & control
Contactgegevens: privacy@smitsvastgoedzorg.nl
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en dragen zorg voor een goede beveiliging van de
locatie waar wij uw gegevens opslaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacy beleid te allen tijde te wijzigen.

