AVG – privacybeleid & disclaimer
Van den Hoogen Architect
Van den Hoogen Architect (VDHA) vindt uw privacy belangrijk en we verwerken en beschermen
uw persoonsgegevens daarom conform de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming zoals deze per 25 mei 2018 verplicht zijn. We hebben de technische en
organisatorische maatregelen genomen die hiervoor nodig zijn.

Algemeen Privacybeleid en disclaimer
VDHA respecteert de privacy van haar (potentiële) opdrachtgevers. Zij maken gebruik van de
website van VDHA, www.vandenhoogenarchitect.nl voor het opvragen van informatie. VDHA stelt
de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. VDHA gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk
om met persoonsgegevens en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied,
met name de Wet bescherming persoonsgegevens. VDHA gebruikt alle persoonlijke informatie
die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn
omschreven.
Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van VDHA met betrekking tot
het gebruik van persoonsgegevens door VDHA. Door gebruik te maken van de websites geeft u
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy
Statement.

1. Wie is VDHA?
VDHA is een architectenbureau gericht op de particuliere en utiliteitsbouw.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
VDHA maakt geen gebruik van Cookies en ook niet van Google Analytics. Er worden derhalve
van bezoekers van de website geen gegevens bewaard of verwerkt. Als u zich op de website
www.vandenhoogenarchitect.nl registreert is dat voor het opvragen van informatie en/of het
registreren van een contactverzoek. Daartoe wordt alleen uw e-mailadres, uw naam en de
eventueel de organisatie voor wie u werkt geregistreerd.

3. Met welk doel verwerkt VDHA gegevens?
VDHA verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de aangeboden dienst op de VDHA
website. Uw gegevens worden niet gebruikt voor mailingen of andere toenadering door VDHA.

4. Aan wie verstrekt VDHA gegevens?
VDHA zal uw gegevens niet aan derden verstrekken. Allen indien VDHA daartoe gehouden is op
grond van een wettelijke bepaling verstrekt zij de persoonsgegevens.

5. Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem
van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website.
Zoals gezegd maakt VDHA geen gebruik van cookies.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van VDHA?
De website kan links bevatten naar websites van derden. VDHA is niet verantwoordelijk voor de
naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt VDHA uw persoonsgegevens?

VDHA draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking. VDHA bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig
is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien VDHA mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen
direct opgenomen in dit Privacy Statement.

9. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van VDHA dan kunt u dit kenbaar maken
met behulp van het volgende telefoonnummer: 06-11756299 of ida@vandenhoogenarchitect.nl.

10. Toepasselijk recht
Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Zwolle.

11. Disclaimer
De informatie op deze website wordt door VDHA met constante zorg en aandacht samengesteld.
Toch is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist
is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. VDHA behoudt zich
het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder informatie vooraf
door te voeren.
Hoewel VDHA alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is VDHA niet aansprakelijk voor
informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.
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