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NEXIT Architecten is zich er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht.
Om dit recht te waarborgen, kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van NEXIT Architecten is in
overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:
1. Identiteit van de organisatie
2 Verwerking van persoonsgegevens
3. Marketingactiviteiten
4. Beveiligingsniveau
5. Rechten van betrokkenen
6. Functionele cookies op onze website
7. Aanpassen privacyverklaring
1. Identiteit van de organisatie
Maatschap Nexit (NEXIT Architecten) - Addy de Boer en Wilbert de Haan
Adres: Statenlaan 8
6828 WE Arnhem
E-mail: studio@nexitarchitecten.nl
Telefoon: 026-4461368
2. Verwerking van persoonsgegevens
2.1 Ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten en het onderhouden van contacten is het noodzakelijk dat wij de
persoonsgegevens van betrokkenen (digitaal) verwerken. Zoals NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mail adressen, (mobiele)
telefoonnummers en BSN nummers (alleen van toepassing voor aanvrager omgevingsvergunning). De persoonsgegevens zullen worden
bewaard in bijvoorbeeld e-mails, project-adressenlijsten en kopieën van aanvragen omgevingsvergunning. Deze gegevens bewaren wij voor
onbepaalde tijd met een minimum van de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van projectinformatie voor architecten.
2.2 NEXITdocs. Als relatie van NEXIT Architecten heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van onze projectdocumentatie-website
NEXITdocs. Wij maken dan voor u een account aan met een gebruikersnaam en wachtwoord, u heeft zelf de mogelijkheid uw wachtwoord en/of
e-mailadres aan te passen. Wanneer een project ten einde is zal uw account en alle bijbehorende persoonsgegevens worden verwijderd van
NEXITdocs. Wilt u uw account voor NEXITdocs eerder verwijderen dan kunt u ons dit per e-mail of post laten weten.
3. Marketingactiviteiten
Als relatie van NEXIT Architecten kunnen wij u incidenteel een e-mail sturen met nieuwsfeiten en/of wetenswaardigheden welke wij graag met
onze opdrachtgevers en vaste relaties willen delen. Ontvangers hebben mogelijkheid om, middels een duidelijke link in de verstuurde e-mail,
zich af te melden voor opvolgende nieuwsberichten. Mocht u op voorhand bezwaar hebben tegen deze berichten, gelieve dan ons hiervan
schriftelijk op de hoogte stellen middels bovengenoemde gegevens.
4. Beveiligingsniveau
NEXIT Architecten beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om
het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er
misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met ons middels bovengenoemde gegevens.
5. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u ons schriftelijk verzoeken (per e-mail of postadres) uw persoonlijke gegevens in te zien
of te laten verwijderen. Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te
wijzigen. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
6. Functionele cookies op onze website
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website gebruiksvriendelijker is en dat onze website goed kan functioneren. Deze cookies mogen
zonder uw toestemming worden geplaatst. Wij gebruiken geen tracking cookies.
7. Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.nexitarchitecten.nl) worden
gepubliceerd.
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