De Bronckhorst Hoeve, hierna te noemen “BHH”, statutair gevestigd te Brummen, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 08090599 en bereikbaar via: info@bronckhorsthoeve.nl, verklaart:
PRIVACY STATEMENT
Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die BHH verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en
verwerkingsprocessen. In het kader van de door BHH verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert BHH
bedrijfs- en/of contactpersoonsgegevens van de zakelijke en particuliere aanvragen. BHH verklaart dat zij deze gegevens
uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de dienstverlening binnen de BHH geldende doelstellingen
en het dienaangaande faciliteren van de bijbehorende opdrachten. Informatieve mailingen vanuit BHH worden uitsluitend
verstuurd naar deze gegevens en BHH biedt mogelijkheid tot uitschrijving.
BHH respecteert de privacy wiens bedrijfs- en contactpersoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd
en beoogt een zorgvuldige omgang met die gegevens. BHH spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening
Gegevensbescherming na te leven.
BHH behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke
wet- en regelgeving te waarborgen.
WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS
BHH verwerkt uw bedrijfs- en contactpersoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst om haar diensten aan
u te kunnen verlenen en/of u te voorzien van informatieve mailingen.
OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?
Particuliere persoonsgegevens worden minimaal geregistreerd en zijn elektronisch vastgelegd in de systemen van BHH.
De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn: Naam, Adres, Woonplaats, Email adres, Telefoonnummer.
BHH zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten.
Daarnaast zal BHH de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.
WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS
BHH verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor haar diensten en facturatie van bijbehorende opdrachten.
BHH verwerkt bedrijfs- en contactpersoonsgegevens uitsluitend voor het verlenen van haar diensten, financiële
verwerkingen en informatieve mailingen.
Voor deze verwerkingen kunnen ook derde partijen betrokken zijn alwaar verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze
overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de
omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.
UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS
U kunt te allen tijde middels een schriftelijk verzoek aan BHH de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten
wijzigen, of laten verwijderen.
INZAGE DOOR DERDEN
BHH zal persoonsgegevens niet delen met derden zonder toestemming.
BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
BHH treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens
alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

