Makelaardij de Terp is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Makelaardij de Terp verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten
en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij via onze website verwerken:
•
•
•
•
•
•

Geslacht
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Het e-mailbericht

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Makelaardij de Terp verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u toestemming heeft gegeven of
voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen wij voor de volgende doeleinden:
•
•
•

•
•

De levering van onze diensten.
Verzenden van facturen, offertes en andere documenten.
Verzenden van algemene informatie of informatie over objecten die wij in portefeuille
hebben, productinformatie en andere promotionele e-mails, indien u zich hiervoor heeft
aangemeld.
Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor de totstandkoming van een aankoop of verkooptransactie,
een taxatie of waardebepaling.
Geautomatiseerde besluitvorming
Makelaardij de Terp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Gegevens bewaren
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens
bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn
er gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de
levering van de door u gevraagde diensten. Bijvoorbeeld aan een notaris, collega makelaar of de
andere partij die betrokken is bij een aan- of verkooptransactie, taxatie of waardebepaling van een
object. Voor het versturen van e-mailberichten via deze website, maken wij gebruik van een externe
SMTP provider die tijdelijk uw berichten opslaat. Via deze logbestanden kunnen wij controleren of
alle e-mails ook daadwerkelijk zijn verstuurd. Alle e-mailberichten die wij ontvangen en versturen
worden opgeslagen via de cloud dienst van Apple.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst)
voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin
overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van
fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens
af te geven.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 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 Makelaardij de Terp 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, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@makelaardijdeterp.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit
ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Makelaardij de Terp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via
info@makelaardijdeterp.nl

