Privacyverklaring Bouwkundig werkbureau Stramien BV
Deze pagina heeft tot doel u te informeren over de manier waarop Bouwkundig werkbureau
Stramien BV (hierna te noemen Stramien) omgaat met persoonsgegevens. In verband met de
op 25 mei 2018 van toepassing zijnde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
stellen wij het volgende vast.
Stramien BV verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers wanneer dit noodzakelijk is
voor de uitvoering van een dienstverleningsovereenkomst of ter uitvoering van aan een
dergelijke overeenkomst voorafgaande maatregelen en/of wanneer wij toestemming hebben
verkregen voor de verwerking van persoonsgegevens van degene wiens persoonsgegevens
worden verwerkt voor een of meer specifieke doeleinden.
1. Wat zijn persoonsgegevens?
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Stramien verwerkt persoonsgegevens bij het uitvoeren van overeenkomsten met betrekking
tot bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van onze opdrachtgevers.
Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
•
•
•
•
•
•

Uw voor- en achternaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer(s)
Uw e-mailadres
Uw IBAN
Uw BSN (Burger Service Nummer) indien wij deze nodig hebben voor het uitvoeren
van een dienst

Indien u een bedrijf heeft:
• De naam van uw onderneming
• Uw btw-nummer
• Uw websiteadres
2. Hoe gaat Stramien om met persoonsgegevens?
Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier in overeenstemming met de
AVG verwerkt. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen verwerken wanneer wij hier een
rechtmatige grondslag voor hebben. Uw gegevens verwerken wij in het kader van de
uitvoering van contracten/overeenkomsten en het maken van declaraties met betrekking tot
bouwkundige werkzaamheden ten behoeve van onze opdrachtgevers. Het niet verstrekken
van uw persoonlijke gegevens, als opdrachtgever, heeft tot gevolg dat wij niet aan onze
wettelijke of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.
Wij verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben
verkregen. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres aan ons heeft verstrekt ten behoeve van
door ons uit te voeren bouwkundige werkzaamheden dan zullen wij deze gegevens niet
gebruiken om u een reclameboodschap toe te zenden. Ten aanzien van bovengenoemde
verwerkingen van persoonsgegevens zijn wij aan te merken als
verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 AVG.
3. Bewaartermijn
Stramien zal uw persoonsgegevens niet langer schriftelijk of digitaal bewaren dan strikt
noodzakelijk is, of wettelijk is geregeld, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens
zijn verzameld.

4. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Stramien verstrekt uw gegevens enkel met uw toestemming aan derden indien dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde taken.
Dit betekent dat wij uw gegevens kunnen delen met:
•
•
•
•

De gemeente
Een aannemer
Een installateur
Soortgelijke bedrijven en instanties.

5. Beveiliging
Stramien neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en
andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Indien wij
desondanks diefstal van persoonlijke informatie ontdekken, een zogenaamd datalek, zullen
wij aangifte doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zoals wettelijk verplicht.
6. Uw rechten
U heeft een aantal rechten wanneer Stramien uw persoonsgegevens verwerkt:
1. Recht op informatie: Waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee
gebeuren?
2. Recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan.
3. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering (voor zover de verwerking op u
toestemming berust door het intrekken van die toestemming) of beperking van de
verwerking van uw gegevens.
4. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
5. Recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens bij
de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor het uitoefenen van de rechten genoemd in onder 1 tot en met 4 kunt u contact
opnemen met Stramien via onderstaande contactgegevens. Het is daarbij belangrijk dat u
zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of
verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere
personen in te zien.
Op uw verzoek om een van de onder 1 tot en met 4 genoemde rechten uit te kunnen
oefenen zal binnen 4 weken worden gereageerd.
Bouwkundig werkbureau Stramien BV
Dorpsstraat 34a
2396 HB Koudekerk aan den Rijn
E-mail: info@stramien.nl
Telefoon: +31 (0) 71 3416200
KvK 7388482
Voor het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens verwijzen wij u naar:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
7. Cookies
De website van Stramien gebruikt geen cookies.

8. Statistieken
De website van Stramien houdt statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige
informatie. Wat wordt opgeslagen is:
•
•
•
•
•

Bezoekersaantallen
Land van herkomst
Hostingprovider
De bezochte pagina’s
Tijdstip van het bezoek

Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld,
omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft
in te vullen.
9. Mijn Stramien
De opdrachtgevers van Stramien worden in de gelegenheid gesteld via het onderdeel ‘Mijn
Stramien’ op het Stramien tekeningenportaal in te loggen. Het IP-adres wordt hierbij
opgeslagen en is niet herleidbaar naar een persoon.
10. Webformulier
Op de Stramien website wordt geen gebruik gemaakt van een webformulier.
11. Nieuwsbrieven
Stramien verstuurt geen nieuwsbrieven
12. Meer Informatie
Wilt u meer weten over uw rechten op het gebied van privacy, kijk dan op de website van de
Autoriteit Persoonsgegevens.
13. Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door Stramien te allen tijde gewijzigd worden, zonder
voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op
deze website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat u tijdig van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

