PRIVACY VERKLARING

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten
welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens
verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij
werken. Www.peaknoorderplassen.nl is een onderdeel van De Fabrick B.V. en verwerkt als
projectontwikkelaar diverse persoonsgegevens.
Verwerking van uw persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
Zo gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hanteren wij passende
beveiligingsmaatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook
gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts als daarvoor een wettelijke grondslag is in de
zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van De Fabrick B.V. . U dient zich ervan
bewust te zijn dat De Fabrick B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van
andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy
beleid te accepteren. De Fabrick B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar
site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk
wordt behandeld.
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens
te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van De Fabrick B.V. of die van
een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
U bent op zoek/geïnteresseerd in een van onze projecten.
Wanneer u zich inschrijft voor een project of een bijeenkomst bijwoont en wanneer u uw
gegevens aan ons doorstuurd kan ons kantoor de volgende gegevens vastleggen:
● uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
● het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen;
● gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs/de reden van koop of huur,
bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk;
● uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
● wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koopof huurprijs en de transactiedatum;
● overige informatie die u aan ons verstrekt.

U koopt of huurt een object van De Fabrick B.V.
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd kan ons kantoor de volgende gegevens
vastleggen:
● uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;
● gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken
van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum;
● de reden van koop of huur;
● uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling;
● gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs;
● overige informatie die u aan ons verstrekt.

Waar gebruikt ons kantoor deze gegevens voor?
U bent op zoek/geïnteresseerd in een van onze projecten.

Wanneer u zich inschrijft voor een project of een bijeenkomst bijwoont en wanneer u uw
gegevens aan ons doorstuurd kunnen uw gegevens worden gebruikt voor onder andere de
volgende doeleinden:
● om informatie toe te sturen omtrent andere objecten;
● om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen
verbeteren;
● voor het opstellen van formele documenten; koopakte, huurovereenkomsten, (OTD)
opdracht tot dienstverlening of aannemingsovereenkomsten.
U koopt of huurt een object van De Fabrick B.V.

Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd kan ons kantoor uw gegevens gebruiken om
contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw
gegevens kunnen ook worden gebruik:
● voor advies doeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht;
● voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen
verbeteren;
● voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, (OTD)
opdracht tot dienstverlening of aannemingsovereenkomsten.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die
berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de
desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw
verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers
van De Fabrick B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze
klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik
van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde
informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde
servers van De Fabrick B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om
bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en
internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden
die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor
hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern
gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens
te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site.
Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen
in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te
raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van
alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af
te melden.
Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u
contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Bewaartermijn persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is. Voor zover
mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt.
● Administratieve persoonsgegevens en/of proces-, adviesdossiers worden minimaal
gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk
verplicht is.

●

●

Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gewist
zodra de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de betrokkene vragen
om zijn reeds verleende toestemming te bevestigen/handhaven.
Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer
als noodzakelijk is.

Beveiliging
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om onder andere het
verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder de
volgende:
● Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding.
● Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost.
● Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts en twee-staps-verificatie voor
de
toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt.
● Wij gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin
persoonsgegevens zijn opgeslagen.
● Wij beperken het inzage niveau van de persoonsgegevens tot die personen
waarvoor dit noodzakelijk is.
Verwerkers/ontvangers
Wij verstrekken persoonsgegevens slechts aan derden en/of (hulp)personen voor zover dit
noodzakelijk is voor het rechtmatige doel van de verwerking. Tot deze categorieën van
ontvangers, behoren voornamelijk: medewerkers, notarissen, advocaten, accountants,
deurwaarders, de rechterlijke macht, deskundigen, koeriers/postdiensten, webhosts,
ICT-dienstverleners, administrateurs. Alle door ons ingeschakelde (hulp)personen/derden,
waaronder medewerkers en verwerkers hebben zich ertoe verbonden om vertrouwelijkheid
in acht te nemen of zijn door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid
gebonden. Met alle verwerkers is een verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging
van de privacy van de betrokkenen.
Contactgegevens
Neem gerust contact op met ons als u vragen en/of verzoeken heeft:
De Fabrick b.v.

Brouwerstraat 100
6712 AA te Ede
E-mail:
Website:

contact@peaknoorderplassen.nl
www.peaknoorderplassen.nl

Updates van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De actuele versie is altijd te vinden op
www.peaknoorderplassen.nl. Dit privacy statement geldt per 1 Juli 2020 en kunnen wij
waar nodig aanpassen. Einde verklaring.

