Privacyverklaring

Dit document bevat de privacyverklaring van GVV Vastgoed B.V.
U leest hier op welke wijze wij omgaan met uw gegevens.
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Voorwoord.
In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met de gegevens welke wij van u hebben en
door contact met u verder nog ontvangen.
De manier waarom en waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe wij daarmee
omgegaan, wordt u uitgelegd.
Daarnaast vindt u hier ook informatie over uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u
gebruik kunt maken van deze rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

G.J.P. van Vrijaldenhoven
©GVV Vastgoed B.V. 2018

Nu is het moment!
2 van 8

25 mei 2018

Inhoudsopgave.

2.

Voorwoord

4.

Inleiding privacy statement

5.

Nieuws updates, contact via de website, contact via telefoon, opnemen van telefoongesprekken

6.

Opslag van data, opslag van telefoongesprekken, cookiesverklaring, website, ontvangers

7.

Opslagperiode, plichten

Nu is het moment!
3 van 8

25 mei 2018

Hoe wij omgaan met uw gegevens.

U leest hier de privacyverklaring van GVV Vastgoed B.V. Wij zijn een bemiddelaar in vastgoedinvesteringen in Nederland.
Er zijn momenten waarop uw gegevens door ons verzameld worden. Middels deze verklaring
zetten wij uiteen hoe wij met uw gegevens omgaan.
Wij gaan integer met uw gegevens om. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem gerust
contact met ons op.
Met vriendelijke groet,

G.J.P. van Vrijaldenhoven
Directeur

GVV Vastgoed B.V.
info@gvv-vastgoed.nl l
www.gvv-vastgoed.nl
024 - 675 95 76
Kerkenbos 1103-B
6546 BC Nijmegen
KvK nummer: 68400918
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Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door GVV Vastgoed B.V.
Deze worden hieronder toegelicht.
Nieuwsupdates.
01. Het versturen van nieuwsupdates over grondposities verstuurt GVV Vastgoed B.V. via
e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op
kennisdeling.
02. Versturen van deze e-mails vindt aldaar niet plaats in onderling overleg met u.
03. Uw achternaam, voorletter(s) en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde
formulier.
04. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
05. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in Microsoft Excel en Outlook, tot het moment
dat u de toestemming hiervoor wijzigt dan wel tot het moment dat de communicatie
omtrent grond-investeringen staakt.
Contact via de website.
01. Uw gegevens zullen verzameld worden op het moment dat u contact opneemt met GVV
Vastgoed B.V. via de website. Middels dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de
benodigde gegevens om informatie aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan uw naam,
bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en uw toelichting.
02. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
03. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in Microsoft Excel en Outlook, tot het moment
dat u de toestemming hiervoor wijzigt dan wel tot het moment dat de communicatie
omtrent grond-investeringen staakt.
Contact via de telefoon.
01. Uw gegevens zullen verzameld worden op het moment dat u contact opneemt met GVV
Vastgoed B.V. of wanneer wij contact opnemen met u via de telefoon. Middels een
formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel,
dienst of informatie aan te kunnen bieden. Denk hierbij aan uw naam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer en uw toelichting.
02. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
03. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen in Microsoft Excel en Outlook, tot het moment
dat u de toestemming hiervoor wijzigt dan wel tot het moment dat de communicatie
omtrent grond-investeringen staakt.
Opnemen van telefoongesprekken.
01. Uw telefoongesprek met één van onze medewerkers kan worden opgeslagen voor
trainingsdoeleinden of als naslagwerk bij eventuele klachten.
02. Na 90 dagen worden deze telefoongesprekken automatisch verwijderd. Op uw verzoek
zullen deze gesprekken eerder worden verwijderd.
N.b. :
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GVV Vastgoed B.V., maar nooit langer dan nodig is voor
het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer dienen te
bewaren.
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Opslag van data.
01. Ten bate van het versturen van brochures, nieuwsbrieven, opdrachten, voorstellen en
overige informatie worden uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en eventuele
adresgegevens digitaal opgeslagen in Microsoft Excel en Outlook. De opslag van uw
gegevens is voor bepaalde tijd
02. Voor uitzonderingen zie N.b. pagina 5.
03. U kunt zich uitschrijven wanneer u dat wenst via een e-mail aan info@gvv-vastgoed.nl
of per telefonisch contact via telefoonnummer 024 - 675 95 76.
Opslag van opgenomen telefoongesprekken.
01. Opgenomen telefoongesprekken worden maximaal 90 dagen opgeslagen in ons systeem.
(Application Programming Interface)
02. Via de beveiligde website van KPNeen.nl worden gesprekken vastgelegd voor de hiervoor
genoemde termijn.
Cookiesverklaring.
Bij het bezoeken van de website www.gvv-vastgoed.nl gaat u akkoord voor het gebruik van cookies
door onze website. Sommige cookies (functionele cookies en cookies om het bezoek van onze
website te kunnen meten) plaatsen we altijd om de website goed te laten werken. Analytische
cookies worden door ons niet gebruikt.
Website.
De website en de e-mail van GVV Vastgoed B.V. wordt gehost bij SQR B.V. Indien u contact
opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van
SQR BV.
Beveiliging website.
Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat
uw verbinding met de website van GVV Vastgoed B.V. privé is. U herkent deze beveiliging aan het
groene slotje voor de url.
Daarnaast is het domein van GVV Vastgoed B.V. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra
hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.
Ontvangers.
01. Recht op inzage.
U heeft het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die bij GVV Vastgoed B.V.
vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact
op te nemen met GVV Vastgoed B.V. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens welke bij
ons bekend zijn.
02. Recht op rectificatie.
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te
laten rectificeren door GVV Vastgoed B.V.
03. Recht op wissen van gegevens.
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij GVV Vastgoed B.V. vastgelegd zijn? Dan heeft u het
recht op het laten wissen van uw gegevens.
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04. Recht op het indienen van een klacht.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt
dat GVV Vastgoed B.V. niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik. (bezwaar)
Wilt u niet dat GVV Vastgoed B.V. uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het
stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.
Het gebruik maken van deze rechten kan via info@gvv-vastgoed.nl onder toezending van een kopie
id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN
onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde beveiligde systemen en software.
Opslag periode.
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GVV Vastgoed B.V., maar nooit langer dan
nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw
gegevens langer dienen te bewaren
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen
beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door GVV Vastgoed B.V. of eventueel eerder genoemde derden worden
beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software en zijn beveiligd met een
wachtwoord en daar waar mogelijk of noodzakelijk met tweestapsverificatie.
De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen
de benodigde apparaten.
Het delen van uw gegevens.
Op het moment dat u een persoonlijke afspraak wenst te maken ten aanzien van uw voornemen
om in grond te investeren, gebruiken wij uw gegevens om de afspraak tot stand te laten komen.
In dat geval worden uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer(s), e mail adres en de
gegevens van de positie naar uw voorkeur, doorgegeven aan onze opdrachtgever. Deze gegevens
worden vastgelegd in Microsoft Excel, Outlook en in ordners.
Op het moment dat de aankoop van uw investering plaatsvindt worden deze gegevens opgeslagen
bij GVV Vastgoed B.V. en onze opdrachtgever.
De periode van het opslaan van deze gegevens bij GVV Vastgoed B.V. beslaat 5 jaren.
Plichten
GVV Vastgoed B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang,
namelijk een commercieel belang. Het gaat hier om het toezenden van projectinformatie. Uw
gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het
aanbieden van onze informatie, diensten of producten.
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Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om informatie te kunnen versturen. Als deze verplichte
gegevens niet worden aangeleverd, kan GVV Vastgoed B.V. de betreffende informatie, dienst of
product niet aanbieden.
Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met GVV Vastgoed B.V. met anderen dan de
hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.
GVV Vastgoed B.V. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is
vereist dan wel wanneer GVV Vastgoed B.V. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een
juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GVV Vastgoed B.V. te
beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
GVV Vastgoed B.V.
info@gvv-vastgoed.nl l
www.gvv-vastgoed.nl
024 - 675 95 76
Kerkenbos 1103-B
6546 BC Nijmegen

Betreffende specifieke informatie aangaande uw privacy, bereikt u ons per
e-mail via info@gvv-vastgoed.nl of kunt u telefonisch contact opnemen met
de heer G.J.P. van Vrijaldenhoven.
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