PRIVACY STATEMENT
Dit is het privacy statement van Did Vastgoedontwikkeling B.V. en haar werk/projectmaatschappijen.
Verantwoordelijkheid voor uw gegevens
Did Vastgoedontwikkeling B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens
en hechten veel waarde aan uw privacy.
Wanneer u een product of dienst bij Did Vastgoedontwikkeling B.V. aanvraagt dan wel
afneemt en/of zelf aan ons verstrekt, vragen wij u om uw persoonsgegevens.
Zo beveiligen wij uw gegevens
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige
verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en IT-systemen veilig te
gebruiken en misbruik te voorkomen. Bovendien bewaren wij persoonsgegevens niet langer
dan noodzakelijk.
Welke gegevens verwerken wij van u?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, nadat u die aan
ons verstrekt heeft door bijvoorbeeld een profiel aan te maken op onze websites, een
contactformulier in te vullen of in correspondentie:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
De gegevens die u niet direct zelf invoert, maar die wij wel krijgen zijn:
- IP-adres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website (klikgedrag)
Voor bepaalde dienstverlening kan het noodzakelijk zijn dat wij meer informatie van u
vragen, bijvoorbeeld als u zich inschrijft voor een toewijzing van een nieuwbouwwoning. De
volgende gegevens kunnen worden gevraagd:
- Geboortedatum en – plaats
- Burgerlijke staat
- Huidige woning (koop, huur, inwonend)
- Financiële gegevens (inkomen, werk, eigen vermogen, persoonlijke lasten)
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de behandeling van uw aanvraag, de
totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst en/of onze overige diensten.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om:
- ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening met partijen een overeenkomst
te sluiten en om die uit te voeren;
- uw klacht of vraag af te handelen;
- fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen wij ook openbare gegevens
over u op internet gebruiken;
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-

te voldoen aan wet- en regelgeving en zorgen dat de financiële sector veilig en integer
blijft;
deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals: makelaars,
notarissen, communicatie- en marketingbureaus, financieel adviseurs, aannemers;
statistische analyses uit te voeren en marktonderzoek te doen;
onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten
op uw persoonlijke situatie;
de relatie met u te onderhouden en uit te breiden;
u te informeren over onze diensten.

Dienstverlening door derden
Door Did Vastgoedontwikkeling B.V. worden soms andere bedrijven ingeschakeld om
diensten namens Did Vastgoedontwikkeling B.V. uit te voeren die te maken hebben met de
uitvoering van de overeenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld makelaars, aannemers,
communicatiebureaus, financieel adviseurs of communicatie- en marketingbureaus. Did
Vastgoedontwikkeling B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met
uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.
Did Vastgoedontwikkeling B.V. verstrekt verder geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit
op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is of in geval van fraude.
Social media
Op onze websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op
sociale netwerken (zoals LinkedIn en Twitter). Tevens worden er sociale netwerken
weergegeven op onze websites. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt
aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie.
Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen)
om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te
behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om
(onjuiste) gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
Wanneer u iets vraagt over uzelf of over anderen met betrekking tot uw product,
overeenkomst of dienstverlening, kunnen wij uw vraag pas beantwoorden indien wij er
voldoende zeker van zijn met u van doen te hebben. Wilt u anderen toestemming geven uw
zaken af te handelen, dan vragen wij u dit per machtiging aan te vragen. Alleen op deze
manier kunnen wij misbruik of onjuist gebruik van uw gegevens voorkomen.
U kunt een verzoek tot inzage of correctie sturen per post naar:
Did Vastgoedontwikkeling B.V.
Computerweg 4
3542 DR UTRECHT
Of per e-mail naar:
info@didbv.nl
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Onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/Verwijdering’. Voeg dan een kopie van
uw identiteitsbewijs bij. Op deze kopie kunt u uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN)
onzichtbaar maken. Wij raden u aan om op de kopie aan te geven, waarvoor die bestemd is.
Binnen zes weken ontvangt u een reactie van ons.
Aanpassing van de privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. Dit kunnen wij doen bij nieuwe
ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten of in de wet of
in de rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te
bekijken bij een bezoek aan een van onze websites.
Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of heeft u klachten over hoe wij omgaan met uw
persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen met:
Did Vastgoedontwikkeling B.V.
Computerweg 4, 3542 DR UTRECHT
Telefoon: 0346-283711
E-mail: info@didbv.nl
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