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Inleiding
Artitect, gevestigd aan Saturnusstraat 14, 2516 AH Den Haag, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij bieden verschillende diensten aan op onze website. Voor het goed functioneren van deze
diensten is het in sommige gevallen nodig om persoonsgegevens van u te verzamelen en
(tijdelijk) op te slaan.
Wij hechten groot belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw
persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming
met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en
regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze
dienstverlening, er een wettelijke plicht op ons rust of wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming
voor geeft.
Verwerking van persoonsgegevens
Artitect verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast heeft onze
website en/of dienst niet de inten-tie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@artitect.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Uw persoonsgegevens
worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat
geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het
doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deze persoonsgegevens worden zonder uw
uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij één van de volgende situaties zich
voordoet;
1. Wettelijke plicht of rechterlijke uitspraak:
Het delen van de persoonsgegevens met andere partijen is soms verplicht op basis van de wet of
een rechterlijke uitspraak, bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.
2. Toestemming:
In sommige gevallen vragen we eerst uw toestemming voordat we uw persoonsgegevens
verzamelen en gebruiken. De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en gebruiken, in welke
situaties dit gebeurt en waarom wij dit doen leggen wij hieronder uit.
Welke persoonsgegevens gebruiken wij?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Wij verwerken de
volgende gegevens:







Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Telefoonnummer
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier
op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch
Legitimatiebewijs (waarbij we je erop attenderen dat je indien gewenst hierop je BSN mag
doorstrepen of hierop mag aangeven dat deze kopie uitsluitend hiervoor is bedoeld)

Voor welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?
Artitect verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


Bij aanmelding als geïnteresseerde voor onze diensten



Je te informeren over onze diensten en producten



Het afhandelen van uw betaling



Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder



U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren



U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Contactformulieren
Via onze website kunt u vragen stellen of opmerkingen maken over onze werkzaamheden.
Hiervoor is het nodig om uw contactgegevens te verwerken, dit zijn uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
Links naar andere websites
Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het
gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement,
indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Artitect bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor je gegevens worden verzameld.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Artitect en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaar-heid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om
de persoonsgegevens die wij van jou be-schikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naarinfo@artitect.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Artitect neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
mis-bruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@artitect.nl.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk
daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.
Vragen
Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op ons via het
contactformulier op de contactpagina.
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