Privacyverklaring AAARCHITECTEN bv
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywet
heeft betrekking op de waarborging van persoonsgegevens. In onze privacyverklaring staat omschreven welke
gegevens wij verwerken en bewaren en waarom en hoe wij dit doen. Deze privacyverklaring, alsook de AVG, is van
toepassing op alle werkzaamheden die wij verrichten.
AAARCHITECTEN bv, gevestigd aan de Lulofsstraat 55, 2521 AL Den Haag, draagt de verantwoordelijkheid om de
bewaking van uw persoonsgegevens te waarborgen en deze te behandelen conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren, maakt AAARCHITECTEN gebruik van persoonsgegevens. Wij
verzamelen gegevens die benodigd zijn bij het aangaan en onderhouden van contact en/of samenwerking met
relaties, waaronder opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en overige betrokken organisaties.
Persoonsgegevens van relaties worden door AAARCHITECTEN verzameld, verwerkt en opgeslagen ten behoeve
van de volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contact onderhouden met relaties;
Vragen en opmerkingen van relaties verwerken;
Het opstellen en uitgeven van of uitvoering geven aan een offerte / opdracht / contract;
Het bezoeken van locaties m.b.t. samenwerkingsprojecten;
Administratieve doeleinden;
Financiële doeleinden;
Fiscale doeleinden / verplichtingen;
Nazorg.

Voor bovenstaande doelstellingen zijn tenminste onderstaande persoonsgegevens benodigd:
•
•
•

Naam, adresgegevens, algemeen telefoonnummer en algemeen e-mailadres organisatie;
Financiële gegevens organisatie (waaronder KvK-, BTW- en bankrekeningnummer);
Aanhef, voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon organisatie.

De hierboven omschreven gegevens worden met noodzakelijk en rechtmatig belang voor beide partijen verwerkt en/of
indien de nationale wetgeving dit voorschrijft. De verkregen gegevens worden niet voor andere doelstellingen gebruikt
dan in deze privacyverklaring genoemde doelstellingen. AAARCHITECTEN bewaart persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doelstellingen waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt dan wel
wettelijk is vereist. Uw persoonsgegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd of totdat u ons verzoekt deze gegevens te
verwijderen.
Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht worden en/of tenzij dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt. AAARCHITECTEN deelt
persoonsgegevens met een aantal dienstverleners, ten behoeve van de verzorging van en/of ondersteuning bij de
internetomgeving, financiële administratie, verzekeringen, arbodienst en belastingzaken.
Persoonsgegevens zijn alleen te raadplegen door de hiertoe bevoegde medewerker. De verantwoordelijke voor de
(bedrijfs)administratie is gemachtigd om de benodigde informatie in te zien, te verzamelen, op te slaan, te wijzigen en
te gebruiken ten behoeve van de hierboven omschreven doelstellingen. Wij hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang,
onrechtmatige verwerking en verlies. AAARCHITECTEN hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al
haar systemen. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten. Geautoriseerde personen, die toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden aan
geheimhouding.
Vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u richten aan denhaag@aaarchitecten.nl.
Contactgegevens
AAARCHITECTEN bv
LabS55 Unit 22
Lulofsstraat 55
2521 AL DEN HAAG
+31(0)70 350 42 03
denhaag@aaarchitecten.nl

Financiële gegevens
IBAN NL07 RABO 0113 3652 84
BIC
RABONL2U
BTW NL00 4149 713 B01
KvK
27119420

AAARCHITECTEN behoudt zich het recht om haar privacyverklaring aan te passen. De vigerende privacyverklaring
staat op onze website gepubliceerd.
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