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Privacy Policy
ENZO a
architectuurr & interieurr® hecht vee
el waarde aan
a de besc
cherming vaan uw
persoon
nsgegevenss. In deze Privacy
P
Policcy willen we
e heldere en
n transpara nte informa
atie
geven o
over hoe wijj omgaan met
m persoon
nsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy
p
te w
waarborgen en gaan da
aarom zorgvvuldig om met
m
persoon
nsgegevenss. ENZO arrchitectuur & interieur®
® houdt zich
h in alle gevvallen aan de
d
toepassselijke wet- en regelgev
ving, waaro
onder de Alg
gemene Verordening
Gegeve
ensbescherm
ming. Dit brengt
b
met zzich mee da
at wij:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Uw persoon
nsgegevens
s verwerken
n in overeen
nstemming met het doeel waarvoor deze
zzijn verstrekkt; deze doe
elen en type
e persoonsgegevens zijn
z beschreeven in deze
e
Privacy Policy
gegevens be
eperken tot die gegeveens die nodig zijn
De verwerkking van uw persoonsg
vvoor de doe
eleinden wa
aarvoor ze w
worden verw
werkt
V
Vragen om uw uitdrukk
kelijke toesttemming als wij deze nodig
n
hebbeen voor de
vverwerking van uw perrsoonsgege
evens
Passende technische
t
en
e organisa
atorische maatregelen hebben ge nomen zodat de
beveiliging van uw perrsoonsgege
evens gewaarborgd is
G
oonsgegeve
ens doorgevven aan and
dere partijen, tenzij dit nodig is vo
oor de
Geen perso
d
doeleinden waarvoor ze
z zijn versttrekt
O
Op de hoog
gte zijn van uw rechten
n omtrent uw
w persoonsgegevens, u hierop willen
w
wijzen en deze respec
cteren.

Als bure
eau zijn wij verantwoorrdelijk voor de verwerk
king van uw persoonsgeegevens. In
ndien u
na het d
doornemen van ons Prrivacy Policyy, of in alge
emenere zin
n, vragen heeeft hierove
er of
contact met ons we
enst op te nemen
n
kan d
dit via de co
ontactgegev
vens onderr aan dit doc
cument.
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Verwerrking van persoonsge
p
egevens va
an klanten en/of leverranciers
Persoon
nsgegevenss van klante
en of levera
anciers word
den door EN
NZO architeectuur & inte
erieur®
verwerkkt ten behoe
eve van de volgende d oelstelling(e
en):
‐ A
Administrattieve doeleinden
‐ C
Communica
atie over de
e opdracht e
en/of uitnod
digingen
‐ Het uitvoeriing geven aan
a of het u itgeven van
n een opdra
acht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
‐ De overeen
ngekomen opdracht
o
Voor de
e bovenstaa
ande doelste
elling(en) ka
an ENZO architectuur & interieur®
® de volgende
persoon
nsgegevenss van u vrag
gen:
‐ Naam
Adresgegevvens
‐ A
‐ (Zakelijk) Telefoonnum
mmer
‐ (Zakelijk) E-mailadres
E
‐ G
Geslacht
‐ BSN-numm
mer (uitsluittend nodig en te gebru
uiken voor vergunnings
v
saanvragen)
Uw perssoonsgegevvens worde
en door ENZ
ZO architectuur & interieur® opgeeslagen ten
behoeve
e van bovengenoemde
e verwerkin g(en) voor de periode:
‐ G
e de looptijd van de ove
ereenkomstt en daarna alleen in dee financiële
e
Gedurende
a
administratie voor max
ximaal 7 jaa
ar, de (bouw
w)tekeninge
en en bijbehhorende stukken
vvoor maxim
maal 5 jaar.
Verwerrking van persoonsge
p
egevens va
an nieuwsb
brief abonn
nees
Persoon
nsgegevenss van nieuw
wsbrief abon
nnees worden door {EN
NZO architeectuur & inte
erieur®
verwerkkt ten behoe
eve van de volgende d oelstelling(e
en):
‐ Het informe
eren van de
e persoon d..m.v. nieuw
wsuitingen
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
‐ De inschrijvving Nieuws
sbrief
Voor de
e bovenstaa
ande doelste
elling(en) ka
an ENZO architectuur & interieur®
® de volgende
persoon
nsgegevenss van u vrag
gen:
‐ Naam
‐ E-mailadress
Uw perssoonsgegevvens worde
en door ENZ
ZO architectuur & interieur® opgeeslagen ten
behoeve
e van bovengenoemde
e verwerkin g(en) voor de periode:
Gedurende
‐ G
e de periode
e dat men a angemeld is.
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Verwerrking van persoonsge
p
egevens va
an prospec
ct en/of geïn
nteresseerrde
Persoon
nsgegevenss van prosp
pect en/of ge
eïnteressee
erde worden
n door ENZ
ZO architectuur &
interieur® verwerkkt ten behoe
eve van de volgende doelstelling(e
en):
‐ Informatieverstrekking in de vorm
m van nieuwsbrieven en
n/of gerichtee contacten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
‐ Mondelinge
e toestemming, afgifte visitekaartje
e en/of via koppeling
k
oop LinkedIn
Voor de
e bovenstaa
ande doelste
elling(en) ka
an ENZO architectuur & interieur®
® de volgende
persoon
nsgegevenss van u vrag
gen:
‐ Naam
Adresgegevvens
‐ A
‐ Bedrijfsgeg
gevens
Telefoonnummer
‐ T
‐ E-mailadress
Uw perssoonsgegevvens worde
en door ENZ
ZO architectuur & interieur® opgeeslagen ten
behoeve
e van bovengenoemde
e verwerkin g(en) voor de periode:
‐ G
e de periode
e dat men g ezien wordt als een prrospect en/oof geïnteres
sseerde.
Gedurende
Verstre
ekking aan derden
De gege
evens die u aan ons ge
eeft kunnen
n wij aan de
erde partijen
n verstrekkeen indien ditt
noodzakelijk is voo
or uitvoering
g van de ove
ereengekom
men doelein
nden.
Zo makken wij o.a. gebruik
g
van
n een derde
e partij voor::
‐ Het verzorg
gen van de (financiële)) administratie
‐ Het verzorg
gen van nieuwsbrieven
n en uitnodig
gingen
‐ Het verzorg
gen van berrekeningen en aanvulle
ende tekeningen
Wij geve
en nooit persoonsgege
evens door aan andere
e partijen waarmee geeen
verwerkkersovereen
nkomst is affgesloten. M
Met deze pa
artijen (verw
werkers) maaken wij uite
eraard
de nodig
ge afsprake
en om de be
eveiliging va
an uw perso
oonsgegeve
ens te waarrborgen. Ve
erder
zullen w
wij de door u verstrekte
e gegevens niet aan an
ndere partije
en verstrekkken, tenzij dit
d
wettelijkk verplicht en
e toegestaan is. Een vvoorbeeld hiervan
h
is da
at de politiee in het kade
er van
een ond
derzoek (pe
ersoons)geg
gevens bij o
ons opvraag
gt. In een de
ergelijk gevaal dienen wij
w
medewe
erking te ve
erlenen en zijn
z wij verp licht deze gegevens
g
aff te geven. T
Tevens kun
nnen wij
persoon
nsgegevenss delen met derden ind
dien u ons hiervoor
h
sch
hriftelijk toesstemming geeft.
Binnen de EU
Wij versstrekken geen persoon
nsgegevenss aan partije
en die geves
stigd zijn buuiten de EU.
Minderjjarigen
Wij verw
werken enke
el en alleen
n persoonsg
gegevens va
an minderja
arigen, jong er dan 16 ja
aar,
indien d
daarvoor schriftelijke to
oestemming
g is gegeven
n door de ouder, verzoorger of wetttelijke
vertegenwoordigerr.
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Bewaarrtermijn
ENZO a
architectuurr & interieurr® bewaart persoonsgegevens niet langer daan noodzak
kelijk
voor het doel waarrvoor deze zijn
z verstrekkt dan wel op
o grond van de wet is vereist.
Beveilig
ging
Wij hebben passen
nde technische en orga
anisatorisch
he maatrege
elen genom
men om
persoon
nsgegevenss van u te beschermen
n tegen onre
echtmatige verwerking.. Zo hebben
n we
o.a. de volgende maatregelen
m
n genomen;
‐
‐
‐
‐

A
Alle person
nen die nam
mens ENZO architectuu
ur & interieu
ur® van uw
w gegevens kennis
kunnen nem
men, zijn ge
ehouden aa
an geheimho
ouding daarrvan
O
Onze mede
ewerkers zijn geïnforme
eerd over het
h belang van
v de besccherming va
an
persoonsge
egevens
W
We hantere
en een gebrruikersnaam
m en wachtw
woordbeleid
d op al onzee systemen
W
Wij maken back-ups va
an de perso
oonsgegeve
ens om dez
ze te kunnenn herstellen
n bij
ffysieke of te
echnische incidenten.

Rechten omtrent uw gegeve
ens
U heeft recht op inzzage, rectificatie of verrwijdering van
v de perso
oonsgegeveen die wij va
an u
hebben ontvangen
n. Tevens ku
unt u bezwa
aar maken tegen
t
de ve
erwerking vaan uw
persoon
nsgegevenss (of een de
eel hiervan) door ons of door een van
v onze veerwerkers. Ook
heeft u het recht om
m de door u verstrekte
e gegevens door ons te
e laten overd
rdragen aan
n uzelf of
in opdra
acht van u direct
d
aan een
e andere partij. Wij kunnen u vra
agen om u tte legitimere
en
voordatt wij gehoor kunnen geven aan vo ornoemde verzoeken.
v
Mogen wij uw perssoonsgegev
vens verwerrken op bas
sis van een door u gegeeven toeste
emming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht
r
deze ttoestemmin
ng in te trekken.
Klachte
en
Mocht u een klachtt hebben ov
ver de verw
werking van uw persoon
nsgegevenss dan vrage
en wij u
hierover direct contact met ons op te nem
men. Komen
n wij er sam
men niet uit ddan vinden wij dit
natuurlijjk erg verve
elend. U hee
eft altijd hett recht een klacht in te dienen bij dde Autoriteit
dende auto
Persoon
nsgegevenss, dit is de toezichthoud
oriteit op hett gebied vann
privacyb
beschermin
ng.
Vragen
Als u na
aar aanleiding van deze Privacy P
Policy nog vragen
v
of op
pmerkingen heeft neem
m dan
contact met ons op
p!
ctgegevens
s
Contac
ENZO a
architectuurr & interieurr®
Leimuid
derdijk 239
2154 MN Burgerve
een
info@en
nzoarchiteccten.nl
0172-50
03090
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