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Privacyverklaring Wiberg Taxaties
Dit is de privacyverklaring van Wiberg Taxaties BV (hierna: "Wiberg"). In deze privacyverklaring
informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens (hierna: “gegevens”) door Wiberg.

Korte privacyverklaring
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, zoals:
communicatie en informatievoorziening, het verrichten van taxatiewerkzaamheden en facturering
en incasso. De personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken hebben bepaalde rechten
met betrekking tot hun gegevens.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 Voor identificatiedoeleinden
 Voor het aanspreken met de juiste titel
 Om het mogelijk te maken een account te maken en het account te beveiligen
 Om elektronische bevestigingen van de registratie en/of de bestelling te kunnen sturen
 Om onze klanten op de hoogte te houden van de registratie, de boeking en/of bestelling
 Om met onze klanten te kunnen communiceren, zoals bij vragen of klachten
 Om betalingen te kunnen verwerken, voor de facturatie en het bijhouden van onze
(financiële) administratie
 Om opdrachten te kunnen uitvoeren
 Voor het benaderen per telefoon

Op welke grondslagen ("rechtsgronden") is het gebruik van uw gegevens
gebaseerd?
In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een
wettelijke verplichting, maar tevens doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze
dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiencyredenen,
waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:
 Communicatie en informatievoorziening;
 Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 De verbetering van onze diensten;
 Facturering en incasso.
Bovenstaande betekent ook dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden of
om u berichten over onze diensten te sturen, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang
kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over
diensten die door ons zijn verleend.
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Wij gebruiken uw gegevens op basis van de volgende grondslagen ("rechtsgronden"):




Uw toestemming.
De gegevens zijn nodig voor het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst die wij met u
hebben, of waarbij u partij bent.
De gegevens zijn nodig voor ons gerechtvaardigd belang om een (commerciële) relatie te
onderhouden met onze klanten.

Worden uw gegevens doorgegeven naar buiten de Europese Economische Ruimte
(EER)?
Nee, wij geven uw gegevens niet door naar buiten de Europese Economische Ruimte. Ze worden
alleen opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

Ontvangen wij uw gegevens van andere partijen?
Ja, wij ontvangen de hierna aangegeven gegevens van opdrachtgevers. Dit kunnen zowel private
als publieke partijen zijn ons een taxatieopdracht willen laten uitvoeren. Het betreft in alle
gevallen Nederlandse opdrachtgevers.
Wij ontvangen de volgende (soort) gegevens:
 Voornaam en achternaam
 Adres (straatnaam en huisnummer, postcode, plaats en land)
 (Mobiele) telefoonnummer
 E-mail adres
 Informatie over het te taxeren object/belang

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze
verzamelen, ontvangen en/of gebruiken. In het algemeen hanteren wij daarbij de volgende
bewaartermijnen:
Soort gegevens
Bewaartermijn
Klantgegevens (NAW gegevens, email adres, Tot 2 jaar na de laatste transactie.
telefoonnummer)
Factuurgegevens, transactiegegevens en
overige financiële gegevens

7 jaar op basis van de wettelijke fiscale
bewaarplicht.

Gegevens in de administratie

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere
relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Accountgegevens (inlognaam,
wachtwoorden)

Zolang als u het account hebt.
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Bestelgeschiedenis (delen die niet onder de
wettelijke fiscale bewaarplicht vallen).

Zolang als u met ons een overeenkomst of andere
relatie hebt en tot 2 jaar daarna.

Correspondentie

Zolang als u een overeenkomst of andere relatie
met ons hebt en tot 2 jaar daarna.

Cookie ID´s

Zie onze cookieverklaring

Informatie die verband houdt met een
juridische procedure.

Zolang dat nodig is voor het voeren van de
juridische procedure of voor het vaststellen van
onze rechten in een juridische procedure.

Welke rechten heeft u?
U heeft op grond van de wet in ieder geval de volgende rechten met betrekking tot uw
persoonsgegevens:
 om een kopie en inzage te vragen in uw gegevens;
 om informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens;
 om incorrecte gegevens te laten corrigeren;
 om onvolledige informatie compleet te maken, gezien de doeleinden waarvoor die worden
verzameld en/of gebruikt;
 in bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen of te laten "beperken";
 in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik (de verwerking) van uw
gegevens;
 om, als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens, die toestemming
weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van uw gegevens;
 een klacht in te dienen bij de bevoegde privacy-toezichthouder (dit kan de toezichthouder
zijn in het land van uw gewone verblijfplaats, waar u uw werk verricht of waar (gestelde)
inbreuk wordt gemaakt op de privacywetgeving), in Nederland is dat de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen.
Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat
geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren. Het kan zijn dat we de overeenkomst
met u niet meer kunnen uitvoeren als we bepaalde gegevens niet van u hebben, dit zullen wij dan
ook toelichten.
In elektronische commerciële berichten is altijd een afmeldknop opgenomen zodat u zich kunt
afmelden van het ontvangen van die berichten. Daarnaast heeft u ook het recht ons te vragen u
niet meer telefonisch te benaderen, aan welk verzoek wij zullen voldoen.
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Gebruik van onze website en Cooky-verklaring
Wanneer u contact met ons legt via onze website - bijvoorbeeld door een bericht te versturen via
een contactformulier of u in te schrijven voor onze nieuwsbrief - dan vragen wij alleen om de
persoonsgegevens die nodig zijn om het gewenste doel te kunnen bereiken. Deze gegevens
worden niet langer dan nodig bewaard in een goed beveiligde digitale omgeving en verstuurd via
een beveiligde verbinding (https).
Verder maken wij net als de meeste websites gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes
die door een webpaginaserver op een computer worden geplaatst. Deze zijn uniek en kunnen
alleen worden gelezen door een server in het domein dat een cookie heeft geplaatst. Het doel van
cookies op deze website is voornamelijk het goed laten functioneren van de website.
U kunt er nadrukkelijk voor kiezen de instellingen van uw browser zo aan te passen dat u cookies
niet accepteert. Mogelijk kunt u dan geen of slechts deels gebruikmaken van de mogelijkheden op
onze en andere websites.

Beveiliging
Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en
technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd,
rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de
relevante beveiligingsmaatregelen.
Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben
tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze
medewerkers overigens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met
persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en
verplichtingen van de AVG.

Wat als u vragen of klachten heeft?
Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacyverklaring
kunt u contact opnemen met:
Wiberg Taxaties BV
Hogeweg 37
8278 BB Kamperveen
085 – 4017685
info@wibergtaxaties.nl

Kunnen we deze privacyverklaring aanpassen?
Ja. Deze privacyverklaring is van 23 mei 2018. Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden
gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is te vinden op onze website.
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