Privacy verklaring www.verbouwingsopgave.nl
Verbouwinsgopgave.nl is een website van Provadie B.V.
Wij vinden uw privacy belangrijk. Met deze privacy verklaring willen wij, Provadie B.V. (hierna: Provadie), u informeren
over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Een verbouwingsspecificatie is nodig voor het opstellen van een taxatierapport t.b.v. een financiering voor een
verbouwing. In een verbouwingsspecificatie staan verschillende persoonsgegevens vermeld. De persoonsgegevens
betreffen NAW-gegevens van de opdrachtgever en de specifieke verbouwingsgegevens zoals verbouwingsactiviteiten
en bijbehorende kosten. Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt om de geleverde dienst mogelijk te maken.
De grondslag voor de verwerking van uw gegevens is dat u ons toestemming geeft. Door het vrijwillig invullen van het
formulier op verbouwingsopgave.nl geeft u Provadie toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Als een
persoon of organisatie uw taxatieopdracht uitvoert en de verbouwingsspecificatie uit hoofde van die opdracht bij ons
invoert, is de grondslag het uitvoeren van een overeenkomst. Deze partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking
van uw persoonsgegevens.
Waar kunt u terecht voor vragen?
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunt u stellen aan Provadie.
Doorgifte van gegevens
De verbouwingsspecificatie wordt doorgestuurd naar de ontvangers waarvan u of de persoon of organisatie die
betrokken is bij uw taxatieopdracht het (de) emailadres(sen) heeft vermeld.
Bron van de gegevens
U, uw tussenpersoon, of de persoon of de organisatie die de taxatieopdracht voor u uitvoert voert uw
persoonsgegevens in op onze website.
Bewaartermijnen
Provadie bewaart uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden en voor het voldoen aan de wettelijke
(bewaar)verplichtingen. Indien sprake is van een account bewaart Provadie uw persoonsgegevens zolang het account
actief is. Daarna nog zeven jaar voor fiscale verplichtingen van Provadie.
Uw privacy rechten
U heeft verschillende rechten die u kunt uitoefenen:
●
●
●
●
●

Vergetelheid - uw persoonsgegeven laten verwijderen. Dit kan in een aantal gevallen.
Inzage - ons vragen welke persoonsgegevens wij van u gebruiken.
Rectificatie en aanvulling - uw persoonsgegevens laten aanpassen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet
kloppen.
Beperking van de verwerking - gebruik van uw persoonsgegevens (tijdelijk) laten stoppen.
Dataportabiliteit – uw gegevens ontvangen in een machineleesbaar formaat.

U kunt Provadie om een of meerdere van deze mogelijkheden vragen. Stuur hiervoor een verzoek naar
info@provadie.nl. Provadie zal daar zo snel mogelijk op reageren.
Klacht indienen bij toezichthouder
Bent u het niet eens met het gebruik van uw persoonsgegevens? En lukt het niet om dat samen op te lossen? Dan
heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Provadie kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Provadie zal de wijzigingen op de website plaatsen.
Contactgegevens
Provadie B.V.
Velperplein 7
6811AG Arnhem

