
 

 

Privacy statement HAvAD Vastgoed B.V. 

 
Algemeen 
HAvAD Vastgoed B.V. verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van 
toepassing is. 
 
Grondslag 
Een bedrijf heeft wel een grondslag nodig om persoonsgegevens te mogen verwerken. HAvAD 
Vastgoed B.V. verwerkt persoonsgegevens met als grondslag de gegeven ‘toestemming’ van de 
betrokkene(n), de noodzakelijkheid voor het ‘uitvoeren van een overeenkomst’, de ‘wettelijke 
verplichting’ die op HAvAD Vastgoed B.V. rust en voor het ‘behartigen van een gerechtvaardigd belang’ 
in de zin van artikel 6 lid 1 sub a, b, c en f van de AVG.  

Welke persoonsgegevens  
▪ Naam; 
▪ Adresgegevens; 
▪ E-mailadres; 
▪ Telefoonnummer; 
▪ Identiteitsbewijs; 
▪ Geslacht; 
▪ Geboorteplaats; 
▪ Geboortedatum; 
▪ Kenteken (lease)auto; 
▪ Sollicitatiebrief; 
▪ Curriculum Vitae; 
▪ Camerabeelden. 

 
Doeleinde  

− Om contact te leggen met huurders, klanten, leveranciers en overige zakelijke 
samenwerkingspartners; 

− Om contact te leggen met directeuren, bestuursleden, commissarissen, leden van adviesraden 
en ondersteunend personeel in dochterondernemingen en ondernemingen waarin HAvAD 
Vastgoed B.V. een deelneming heeft; 

− Om overeenkomsten op te stellen en uit te voeren met huurders, klanten, leveranciers en 
overige samenwerkingspartners; 

− Om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting die op HAvAD Vastgoed B.V. rust; 

− Voor relatiebeheer met iedere partij waarmee HAvAD Vastgoed B.V. een overeenkomst 
gesloten heeft, een deelneming in heeft, of met een dochteronderneming van HAvAD 
Vastgoed B.V.; 

− Voor het in contact komen met een kandidaat voor een functie; 

− Voor het doorsturen van bedrijfsgegevens aan betrokken partijen; 

− Voor de veiligheid van medewerkers, huurders en bezoekers. 
 

Derden  
In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Wanneer HAvAD 
Vastgoed B.V. wel persoonsgegevens deelt met derden dient HAvAD Vastgoed B.V. ervoor te zorgen 
dat deze gegevens niet misbruikt worden en op deugdelijke wijze verwerkt worden. HAvAD Vastgoed 
B.V. heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd 
door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services.  
Alle partijen, (IT) faciliteiten en services, waar HAvAD Vastgoed B.V. gebruik van maakt en die te maken 
krijgen met de verwerking van bovenstaande persoonsgegevens dient HAvAD Vastgoed B.V. zo’n 
overeenkomst mee te sluiten. 



 

 

 
 
Cookiebeleid 

Cookies zijn bestanden die worden gemaakt als je een website bezoekt. Thans heeft HAvAD Vastgoed 

B.V. geen eigen website. Derhalve is er geen cookiebeleid geformuleerd. 

 

Bewaartermijn  

Gegevens zoals een ingestuurde C.V. of sollicitatiebrief zullen tot een jaar na aanlevering bewaard 

blijven. Betrokkene kan inzage, wijziging of vernietiging van de gegevens verzoeken aan het vooraf 

bepaalde aanspreekpunt binnen HAvAD Vastgoed B.V. Daarnaast worden gegevens, die verzameld 

en verwerkt worden omtrent het opmaken en uitvoeren van overeenkomsten met zakelijke partners 

en/of klanten en leveranciers, voor een zo kort mogelijk periode, niet langer dan nodig voor het 

gegeven doeleinde tot maximaal zeven jaar na afronding van de desbetreffende overeenkomst. Ook 

in dit geval kunnen betrokkenen op verzoek deze persoonsgegevens inzien, wijzigen of vernietigen. 

Het recht voor betrokkenen op inzage, wijziging of vernietiging wordt in het Privacy statement aan 

deze partijen uitdrukkelijk kenbaar gemaakt.  

 

Recht op inzage  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. Daarnaast heeft 
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te 
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAvAD Vastgoed B.V. en heeft u het recht 
op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de 
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u 
genoemde organisatie, te sturen.  

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens 
of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens 
sturen naar havad@fboranjewoud.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’ of, indien het een 
personeelskwestie betreft mag dit aan de direct leidinggevende worden gemaild.  

HAvAD Vastgoed B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek 
reageren.  

Gegevens die benodigd zijn om een overeenkomst tot voldoening te brengen of om een dienst te 
leveren zijn verplicht en kunnen niet vernietigd worden zonder dat dit effect heeft op de uitvoering 
van de overeenkomst of dienst. Dit geldt met name voor werknemers die in dienst zijn en 
overeenkomsten die nog in uitvoering zijn. 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop HAvAD Vastgoed B.V. uw persoonsgegevens verwerkt 
kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Overig  
Verdere toelichting vindt de potentiële klant/medewerker in de privacyverklaring, die bij het aangaan 
van een eventuele overeenkomst wordt overhandigd.  
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