PRIVACY VERKLARING

In deze Privacy verklaring kunt u lezen hoe KENK architecten omgaat met
uw persoonsgegevens. Dit gebeurt uiteraard met de grootste
zorgvuldigheid en is alleen bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te
zijn.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
KENK architecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u
gebruik maakt van de website van KENK architecten en doordat u
gegevens aan ons verstrekt via het invullen van een formulier.
KENK architecten verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Organisatie
– IP-adres
…

Gebruik en bewaartermijnen van persoonsgegevens
Contact opnemen op uw verzoek
KENK architecten verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te
kunnen nemen als u daarom verzoekt. De gegevens die u hiervoor
aanlevert, bewaren we tot u zelf verzoekt tot het verwijderen ervan. Ook is
het mogelijk dat we deze gegevens op eigen initiatief verwijderen als er
meer dan KENK architecten jaar geen contact is geweest.
Sollicitatie

Als u een sollicitatiebrief aan ons stuurt per mail of post, verwerkt KENK
architecten uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen en om
contact met u op te nemen. In principe vernietigen we de gegevens van
sollicitanten die we niet hebben aangenomen, een maand nadat de
sollicitatieprocedure is afgerond. Mochten we ze langer willen bewaren, dan
vragen we hiervoor uw toestemming per e-mail.
Contracten
Indien u een contract met ons afsluit, staan hier ook persoonsgegevens in,
tenminste de naam en handtekening van degene die het contract getekend
heeft. We bewaren contracten minimaal 7 en maximaal 10 jaar na einde
van het contract. Op uw verzoek verwijderen we een contract met u indien
er geen wettelijke verplichting bestaat om deze langer te bewaren.
Nieuwsberichten sturen
Als u klant/opdrachtgever van KENK architecten bent (geweest), houden
we u graag op de hoogte van nieuws over ons bedrijf. U kunt u te allen
tijden uitschrijven hiervoor door de Afmeldlink onderaan dergelijke berichten
of door te mailen naar KENK architecten.
Uw gegevens bewaren we na afmelding nog een jaar, omdat we analyses
willen kunnen maken van hoe er op onze nieuwsberichten gereageerd
wordt. Als u niet alleen geen nieuwsberichten meer wenst te ontvangen,
maar ook wil dat we uw gegevens direct verwijderen, mailt u ons daar dan
alstublieft over op info@kenkarchitecten.nl
Meer informatie over uw rechten om uw persoonsgegevens te laten
verwijderen, corrigeren of in te zien, vindt u verderop in deze privacy
verklaring.

Delen van uw gegevens

KENK architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek
Via de website van KENK architecten worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van
opvragen, plus gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens
worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website.
www.kenkarchitecten.nl gebruikt deze informatie om de werking van de
website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te
verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering
sturen naar info@kenkarchitecten.nl
KENK architecten zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.
Indien u niet tevreden/oneens bent met onze privacy policy heeft u het recht
om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de wijze
waarop KENK architecten met uw persoonsgegevens omgaat.

Beveiliging
KENK architecten heeft technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van de
aan ons verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er
aanwijzingen zijn voor misbruik van gegevens, of indien u meer informatie
wenst over de privacy policy of beveiliging van verzamelde
persoonsgegevens, neem dan contact op via info@kenkarchitecten.nl

Cookiebeleid
Wat is een cookie?
Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met
pagina’s van de website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en
door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.
De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek naar onze servers
gestuurd worden.
Wij gebruiken functionele en technische cookies die noodzakelijk zijn om
onze site goed te laten werken. Daarnaast gebruiken we cookies voor
analyse van het gebruik van de site.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst door Google, als deel
van hun ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om te weten hoe
bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden

verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, en ook als derden
de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
Wij hebben Google toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor
andere Google-diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt
overgebracht naar door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield-principles en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse
Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te promoten of
delen op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken
met codes die van Facebook en Twitter afkomstig zijn. Door middel van
deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In
de privacyverklaringen van Facebook en Twitter kunt u lezen wat zij met uw
(persoons)gegevens doen.
De verzamelde informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De
informatie wordt overgebracht naar – en opgeslagen door Twitter,
Facebook, Google + en LinkedIn op servers in de Verenigde Staten.
LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de
Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van
uw gegevens
U heeft het recht te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw
gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via info@kenkarchitecten.nl

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan
een cookie, stuur dan een kopie van de betreffende cookie mee. U vindt
deze terug in de instellingen van uw browser.

Browserinstellingen aanpassen
Als u niet wilt dat websites cookies op uw computer opslaan, dient u uw
browserinstellingen aan te passen. U ontvangt dan een waarschuwing
voordat cookies worden geplaatst.
Het is ook mogelijk uw instellingen dusdanig aan te passen dat uw browser
alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kunt cookies die
al geplaatst zijn verwijderen. Let erop dat u de instellingen van elke
gebruikte browser, apparaat en computer moet aanpassen. Wij attenderen
u erop dat wij niet kunnen garanderen dat onze website goed werkt
wanneer u geen gebruik maakt van cookies. Mogelijk gaan enkele functies
van de website verloren of zijn bepaalde pagina’s niet te zien.
Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat
via www.youronlinechoices.com.

