Huis te Vliet en jouw
persoonsgegevens
Welkom op de website van Huis te Vliet. Op onze website staat een aanbod van de door ons te koop aangeboden
woningen in het project “Huis te Vliet”. Als jij enthousiast geworden bent over een van onze woningen, dan willen wij
deze woning misschien wel aan jou verkopen! Om daarvoor te zorgen verwerken wij jouw persoonsgegevens. Omdat
jouw privacy voor ons belangrijk is, leggen wij je in dit Privacy Statement zo helder mogelijk uit wat we doen, waarom
wij jouw gegevens verwerken en wat jouw rechten zijn.
WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?
Maliebaan de Kralen B.V., Maliebaan 8, 3581 CM Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van
je persoonsgegevens. Voor vragen daarover kan je contact met ons opnemen via:
Adres: 		
Telefoon:
E-mail: 		

Maliebaan 8, 3581 CM te Utrecht
030-2045014
info@bridgesre.nl

VOOR WIE GELDT DIT PRIVACY STATEMENT?
We verwerken persoonsgegevens van mensen met wie we een relatie hebben, hebben gehad of nog willen krijgen.
Dat zijn:
• Bezoekers van onze websites.
• Belangstellenden die zich aanmelden voor onze nieuwsbrief of het contactformulier op de website invullen.
• Kopers of gebruikers van woningen.
VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Jouw persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om persoonlijke voorkeuren en woonwensen op te kunnen slaan.
Om bij het aanbieden van een woning zoveel mogelijk rekening te kunnen houden met de door jou opgegeven
woonwensen en met je persoonlijke situatie.
Om je informatie over Huis te Vliet toe te sturen.
Om contact met je op te kunnen nemen over Huis te Vliet.
Om met je te kunnen chatten als je dat wilt.
Om je te informeren over soortgelijke projecten als Huis te Vliet.
Om downloads vanaf de website mogelijk te maken.
Om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van www.huistevliet.nl te verbeteren voor bijvoorbeeld
marktonderzoek.
Om onze leveranciers en onderaannemers te informeren, aan te sturen om jouw opdracht/wensen te realiseren.

Privacy statement Huis te Vliet 01 november 2018

WAT ZIJN DE RECHTSGRONDEN VOOR DE VERWERKING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens omdat we daar, in de woorden van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ voor hebben. Dat houdt in dat wij jouw gegevens mogen
verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We
mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar jouw privacybelangen worden afgewogen. Als we voor de
verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken
als we jouw toestemming hebben gekregen en zullen we daarmee stoppen als je die toestemming intrekt. Mocht
je met ons een overeenkomst sluiten dan mogen we jouw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van die
overeenkomst.
WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
• Jouw naam.
• Jouw e-mailadres.
• Jouw adres.
• Jouw telefoonnummer.
• Jouw leeftijd.
• Jouw voorkeur voor bepaalde woningen.
• Automatisch gegenereerde persoonsgegevens zoals, jouw IP-adres, browsergegevens en zoekgedrag.
• De gegevens over jouw bezoek aan onze website.
• De gegevens die je in chatgesprekken, per telefoon of per e-mail aan ons doorgeeft;
• De gegevens over het verkeer van en naar social media, zoals Facebook, Instagram en LinkedIn.
• Bij gebeurtenissen, zoals een informatiedag, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt waar je op
staat. We leggen deze gebeurtenissen vast voor artikelen, social media, onze website of nieuwsbrieven. Door
aanwezig te zijn bij dergelijke gebeurtenissen, ga je hier automatisch mee akkoord. Mocht je hier toch bezwaar
tegen hebben, dan kan je dat voorafgaand per e-mail aan ons doorgeven.
• Bij het toewijzingsproces rondom woningen komt het voor dat we aanvullende gegevens opvragen, die ons extra
zekerheid geven dat je de woning kunt financieren;
• Bij het opstellen van een koopovereenkomst leggen we persoonsgegevens vast om te voldoen aan de wettelijke
voorwaarden.
MAKELAAR
Wij hebben Van Oord Makelaardij ingeschakeld om ons te ondersteunen in de verkoop. Als jij belangstelling hebt voor
de woningen in het project Huis te Vliet, dan kun je dat aangeven bij Van Oord Makelaardij.
Samen met Van Oord zijn wij beide verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Van Oord
Makelaardij verwerkt jouw gegevens conform hun eigen privacy statement.
NAAR WELKE LANDEN GEVEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS DOOR?
De door ons verzamelde persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van
Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.
HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk
is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is
daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn
kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.
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COOKIES
Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op
jouw computer, telefoon of tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen. Wij gebruiken functionele cookies, die
ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login goed kunnen functioneren.
Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de app te verzamelen. Dat doen we
met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In
het privacybeleid van Google vind je meer informatie.
Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook,
Instagram en Twitter mogelijk. Ook kunnen wij cookies plaatsen om je gerichte advertenties aan te bieden door
bijvoorbeeld Google Adwords, Trade Tracker of andere online advertentiekanalen.
Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Ook kan je je browser zodanig instellen dat
(bepaalde) cookies niet worden geaccepteerd. Realiseer je dat daardoor bepaalde functionaliteiten van de website
niet of minder goed werken. Die keuze kan je later, wanneer je dat zelf wilt, weer aanpassen.
WAT ZIJN JE RECHTEN TEN AANZIEN VAN JE PERSOONSGEGEVENS?
Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je
om rectificatie of verwijdering van deze persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die
gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van jouw persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht
op overdraagbaarheid van je gegevens. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan
Maliebaan 8, 3581CM Utrecht of een e-mail sturen aan info@bridgesre.nl.
In het verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier
weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen
wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht
om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering
verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende
persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom
niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke
persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten
dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.
Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.
VRAGEN OF SUGGESTIES
Voor vragen of suggesties betreffende dit Privacy Statement kan je ons mailen: info@bridgesre.nl
WIJZIGINGEN EN VERSIE
Wij kunnen dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak,
of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacy Statement regelmatig op
wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 1 november 2018.
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