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Bliek Vastgoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit
privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Bliek Vastgoed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat
wij in ieder geval: - Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
privacy beleid. - verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. - vragen om
uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen
en deze respecteren. Als Bliek Vastgoed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in
algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:
Bliek Vastgoed IJsvogelvlinder 17, 4904 ZK Oosterhout 0162-456356
info@bliekvastgoed.nl
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Bliek
Vastgoed verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Het aangaan van taxaties,
huur- en koopovereenkomsten - Het aangaan van opdrachtbevestigingen. Voor de
bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer(s), geboorte datum,
geboorte plaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatie bewijs met nummer en
geldigheidsdatum.
Het BSN nummer en foto hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar
te maken alvorens u een legitimatie bewijs naar ons toestuurt.
Verstrekking aan derden: De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven
doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor notarissen collega's
makelaars, taxateur(s) en (ver)huurder(s). Ook gaan uw persoonsgegevens bij huur
naar Huurcheck Nederland voor een huurdercheck.

De koopovereenkomsten worden veelal, op verzoek van de (ver)koper, doorgestuurd naar
tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek. Wij geven
persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij
dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen
persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen: Wij als organisatie verklaren dat wij geen persoonsgegevens van
minderjarigen verwerken.
Bewaartermijn: Bliek Vastgoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De Wwft
schrijft voor dat wij legitimatie bewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren. Wij
als organisatie verklaren alle persoonsgegevens te vernietigen als de overeenkomst op
grond waarvan ze verkregen zijn verlopen is of de toestemming ingetrokken. Op basis van
de NRVT-kamerreglementen dient een taxatiedossier gedurende 10 jaar bewaard te
worden.
Beveiliging: Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we de volgende maatregelen genomen; Onze computersysteem en mobiele telefoons zijn
beveiligd met een inlogcode. Ons kantoor is niet zonder afspraak toegankelijk voor publiek
en beveiligd met een inbraak alarm en camerabewaking. Het computersysteem van Bliek
Vastgoed is voorzien van de nieuwste virusscanner en besturingssoftware zijn ingesteld
om automatische updates op te halen en te installeren. Alle papieren legitimatie bewijzen
worden versnippert als we deze niet meer nodig hebben.
Rechten omtrent je gegevens: U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je
logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
Klachten: Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens
vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u
naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact
met ons op!

AVG verklaring
Hierbij verklaart de Stichting AVG voor Verenigingen dat Bliek Vastgoed het AVG-programma geheel of
gedeeltelijk heeft doorlopen. Bliek Vastgoed verklaart hiermee dat de inspanningen zijn verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Indien niet alle programmaonderdelen zijn afgewerkt en de verklaring toch wordt aangevraagd, dan is geen
volledige invulling gegeven aan de eisen van de wetgever. De Stichting AVG voor Verenigingen adviseert de
openstaande punten alsnog zo snel mogelijk af te werken en in elk geval in het programma een aantekening
te maken wanneer dit zal gebeuren.
In de hierna volgende verklaring staan alle onderdelen/stappen die Bliek Vastgoed heeft doorlopen om te voldoen
aan de AVG-wetgeving. Per onderdeel is duidelijk aangegeven welke gegevens en onderdelen van de wet van
toepassing zijn en hoe daar aan voldaan is. Waar nodig is additionele informatie verstrekt ter verduidelijking van
de situatie.
Bliek Vastgoed begrijpt dat AVG-wetgeving continu van toepassing is en dat wij regelmatig de gegevens
moeten controleren en updaten.
Met het volledig doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Bliek Vastgoed
kennis over de materie ontvangen die door de AVG wordt geraakt, en verklaart zelf naar eer en geweten aan de
wet te voldoen.

Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 21-5-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

