“Wij maken ons samen sterk
voor uw veilige thuis”

Privacy-statement
Hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens
Bedrijfsbureau BI gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De bescherming van deze
gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG
helpt de privacy van burgers te beschermen. Als Bedrijfsbureau hebben wij een privacystatement vastgesteld waarnaar wij handelen.
Uw persoonsgegevens
Op basis van de regels van de AVG kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan
Bedrijfsbureau BI als dat noodzakelijk is voor de bouwkundige versterking of
verduurzaming van gebouwen. De gegevens worden dan verstrekt omdat ons
Bedrijfsbureau in dit kader een opgedragen taak heeft.
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of degene die met u in verband
kunnen worden gebracht. Wij verkrijgen gegevens van u, van derden (zoals NCG en
gemeenten) en uit openbare bronnen en websites. U deelt onder andere persoonsgegevens
met ons als u contact met ons heeft en/of gebruikmaakt van onze dienstverlening. U kunt
hierbij denken aan de gegevens die wij nodig hebben voor de opname en beoordeling van
uw woning/gebouw en het bepalen van de maatregelen voor uw woning/gebouw.
Voorbeelden van gegevens zijn dan uw naam, telefoonnummer, uw e-mailadres en
informatie over en foto’s/tekeningen van uw woning.
Principes
Wij hanteren de volgende principes bij de verwerking van uw persoonsgegevens:
• We verwerken enkel persoonsgegevens als er een rechtmatige grondslag voor
aanwezig is. Bijvoorbeeld: de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of
werkzaamheden in uw opdracht (of in opdracht van NCG/Ministerie van
Binnenlandse Zaken), het vitale belang van u als betrokkene of wanneer verwerking
noodzakelijk is voor de vervulling van een taak in algemeen belang. In de meeste
gevallen betreft het de verwerking van uw gegevens voor de voorbereiding,
uitvoering en afronding van onze opdracht (het samen met de bewoner/eigenaar
opstellen van een uitvoeringsontwerp voor zijn/haar woning zodat een aannemer
het kan uitvoeren);
• We registreren en verwerken uw gegevens zorgvuldig in ons beveiligde systeem en
bewaren de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van
de verwerking;
• Wanneer u wijzigingen doorgeeft op uw persoonsgegevens verwerken wij deze op
zorgvuldige wijze in ons systeem;
• We zijn terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen.
Zonder de rechtmatigheid en betrouwbaarheid te toetsen worden geen gegevens
gedeeld met externe partijen. Kern: we delen enkel gegevens met derden die
noodzakelijk zijn voor de organisatie van uw versterkingstraject. Te denken valt
aan informatie ten behoeve van het inplannen van de nulmeting of bijvoorbeeld de
organisatie van uw verhuizing. Al deze partijen werken op hun beurt met een eigen
privacy-statement waarmee ook zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
• Na uw akkoord op het uitvoeren van het samen opgestelde uitvoeringsontwerp voor
uw woning delen wij het uitvoeringsontwerp met de aannemer die het werk gaat
uitvoeren. Dit maakt onderdeel uit van uw goedkeuring. De aannemer heeft op zijn
beurt een eigen privacy-statement waarnaar hij handelt en waarmee hij voldoet
aan de geldende wet- en regelgeving.
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Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke
dwingende wettelijke bewaartermijnen. Kern: we bewaren uw persoonsgegevens niet
langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van
de Archiefwet vereist is.
Uw rechten
De AVG stelt de rechten van de betrokkene centraal. U heeft onder meer het recht om:
• op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
• uw persoonsgegevens te laten aanpassen of beperkt te laten verwerken;
• uw persoonsgegevens te laten verwijderen;
• bezwaar te maken;
• een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Beveiliging van gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd, via
beveiligde verbindingen verloopt en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig
gecontroleerd worden.
Heeft u vragen?
Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via info@bedrijfsbureau-bi.nl.
Adres: Stadsweg 6, Wirdum
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