Uw privacy
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Hanzeparc omgaat met uw gegevens. Vanwege volledige
transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd
met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor
betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende
informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de
Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het
bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik
van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te
sluiten.
Wie zijn wij/wat doen wij
Hanzeparc Vastgoed is een organisatie welke diensten levert welke betrekking hebben op onroerend
goed. De dienstverlening heeft zowel betrekking op advisering en waardering alsmede het tot stand
brengen van transacties tussen belanghebbenden in het algemeen zijnde gebruikers, eigenaren,
belanghebbenden alsmede fondsen.
Hanzeparc verzamelt informatie: Dit moet jij nagaan welke informatie jij verzamelt.
-

-

Via de website. Het kan onder andere gaan om namen, (functie)titels, adresgegevens, emailgegevens, organisatiegegevens, telefoonnummer(s).
Die nodig zijn wanneer u zaken met ons doet. Wij kunnen informatie over u verzamelen en
verwerken als u zaken doet met Hanzeparc. Bijvoorbeeld met betrekking tot het opstellen
van huur- en/of koopovereenkomsten en het verkrijgen van opdrachtbevestigingen en
regelgeving omtrent de WWFT (Wet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme).
Die tijdens zakelijke aangelegenheden worden verkregen. Hierbij kunt u onder andere
denken aan vergaderingen, adviesgesprekken en acquisitiewerkzaamheden ect.
Welke nodig zijn om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld een ID-kaart of paspoort.

Hanzeparc gebruikt uw gegevens onder meer voor de volgende doeleinden:
-

Voor het bijhouden van het klantenbestand;
Om met u te communiceren;
Communicatie over de opdracht;
Voor het verwerken van uw sollicitatie;
Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
Voor de afhandeling van uw klacht;
Het plegen van acquisitie

Delen van uw gegevens
Uw persoonlijke informatie delen wij met:
-

Werknemers van Hanzeparc zodat zij hun functie kunnen uitoefenen;
Iedere persoon waarvoor u ons toestemming geeft;
Aan onze klanten en bieders, in verband met biedingen en transacties waarbij u betrokken
bent.
Het verstrekken aan een vertrouwde derde partij in verband met een transactie.

-

Aangesloten partijen welke deel uitmaken van het dienstverleningspakket.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Hanzeparc gebruikt redelijke, passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om
uw persoonsgegevens te beschermen. Alleen personen waarvoor toegang noodzakelijk is om hun
taken en plichten uit te voeren hebben toegang tot persoonsgegevens.
Rechtsgrond voor verwerking van persoonlijke gegevens
Elke gegevensverwerking moet gerechtvaardigd zijn. Hanzeparc baseert zich op verschillende
rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegeven
indien u daar toestemming voor heeft gegeven. Wij verwerken uw persoonsgegevens die
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat. Wij verwerken uw
gegevens indien dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verwerken uw
persoonsgegevens indien wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.
U kunt ervoor kiezen geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het gevolg hiervan kan zijn dat
wij bepaalde diensten of producten niet kunnen verstrekken welke vereist zijn om ons werk te
kunnen uitoefenen.
Links naar andere websites
Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Wij
geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot de privacypraktijken van websites van
derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van websites van
derden. Websites van derden zijn verantwoordelijk voor het informeren van u over hun eigen
privacypraktijken.
Rechten
 Recht op informatie
U heeft het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom.
 Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die Hanzeparc van u verzamelt in te zien.
 Recht op rectificatie
Wanneer Hanzeparc persoonsgegevens heeft verwerkt die niet (meer) kloppen heeft u het
recht deze gegevens te corrigeren. Ook heeft u het recht deze gegevens aan te vullen
wanneer deze incompleet zijn.
 Recht op verwijdering en recht om vergeten te worden
U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen.
 Recht op beperking
U heeft het recht de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten.
 Recht op verzet
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens.
 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die u aan Hanzeparc
heeft verstrekt.
 Recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde individuele besluitvorming
waaronder profilering.
U kunt gebruik maken van uw rechten door contact met ons op te nemen via info@hanzeparc.nl.

Bewaartermijnen
Hanzeparc bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen
waarvoor de persoonsgegevens verzameld zijn, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens
langer te bewaren.
Updates privacyverklaring
Hanzeparc behoudt zich het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring toe te passen. U
kunt onder aan deze privacyverklaring zien wanneer de privacyverklaring voor het laatst is
bijgewerkt.
Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanzeparc kunt u zich
richten tot info@hanzeparc.nl. Indien wij er niet gezamenlijk uitkomen kunt u een klacht indienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot
info@hanzeparc.nl.
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