PRIVACY-VERKLARING ZIJDEKWARTIER ARCHITECTEN BV
Onze privacy-verklaring. Omdat ook wij gegevens verwerken. Om specifiek te zijn:
persoonsgegevens van al onze relaties, zoals medewerkers, opdrachtgevers, samenwerkingspartners, leveranciers en anderszins geïnteresseerden.
Deze gegevens verwerken wij enkel en alleen ten behoeve van het goed kunnen uitoefenen
van ons werk. Hieronder vallen het werken aan projecten, het doen van onze administratie,
het in dienst kunnen nemen van personeel en het tonen van ons werk aan de buitenwereld.
Deze gegevens zijn opgeslagen op een beveiligde server.
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Voor het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de geldende regelgeving. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].
Gegevens die wij verwerken zijn:
- persoonsgegevens [waaronder naam, bedrijfsnaam, geslacht, adres, mailadres, telefoon
nummer]
- financiële gegevens [waaronder rekeningnummers]
- voorgeschiedenis van belang voor het uitoefenen van werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld
vermeldt in een Curriculum Vitae
- projectgegevens [contactgegevens, factuurgegevens etc]
- gegevens naar aanleiding van bezoek aan onze website.
Wij bewaren de persoonsgegevens uiterlijk tot het moment dat de betreffende persoon
vraagt om uitschrijving. Persoonsgegevens worden veilig en nauwkeurig bewaard.
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EXTERNE PARTIJEN
In het geval dat gegevens aan externe partijen moeten worden verstrekt, bijvoorbeeld voor
de salarisverwerking, ziekteverzuimverzkering, arbo-diensten etc, is met deze partijen een
verwerkersovereenkomst gesloten.
Wij verstrekken de persoonsgevens niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van
de betreffende persoon.

NIEUWSBRIEF
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief maken we gebruik van Mailchimp. Zie de website
van mailchimp voor hun privacyverklaring: https://mailchimp.com/legal/privacy/
U kunt zich ten alle tijden uitschrijven voor deze nieuwsbrief, middels een link onderaan elke
nieuwsbrief of het sturen van een mail naar info@zijdekwartier.nl
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WEBSITE
Onze website is gemaakt met het thema Avada van Theme-fusion. Dit wordpress thema is in
lijn met de AVG, aangezien dit thema geen gegevens verzamelt. Zie voor meer informatie
https://theme-fusion.com/documentation/avada/getting-started/gdpr-and-avada-privacy-tools/
Voor het monitoren van onze websitebezoeken gebruiken we google analytics. De gegevens die hierbij worden opgeslagen zijn onder ander de globale herkomst van bezoek, wat
specifiek bekeken wordt en de tijdsduur dat bezoek spendeert. Deze gegevens gebruiken
wij alleen om onze website en PR te optimaliseren. Deze gegevens worden niet aan derden
verstrekt.
Voor het verrichten van de metingen slaat Google bepaalde informatie, zoals uw ip-adres,
op op haar servers. Zie de website van google voor verdere informatie: https://www.google.
com/analytics/terms/us.html
Informatie van onze website kan worden gedeeld via social media kanalen zoals Twitter,
Linked-In, Pinterest, Facebook etc. Zie de specifieke privacyverklaringen van betreffende
dienst voor verdere informatie.
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Neem gerust contact met ons op als u meer informatie wilt over bovenstaand. Ook als u
gebruik wilt maken van uw recht op inzage, correctie, verwijdering etc of een klacht in wilt
dienen kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande gegevens.
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