Privacyverklaring
Per 25 mei 2018 voor alle door Goed Gebouw verwerkte persoonsgegevens

Algemeen
Goed Gebouw verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Dit is noodzakelijk
voor het uitvoeren van opdrachten voor klanten, voor het voeren van een wettelijk verplichte
administratie en om geïnteresseerden gericht te kunnen informeren over pro ducten en
diensten van Goed Gebouw. De verwerking van de hiervoor gebruikte persoonsgegevens
moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de
telecommunicatiewet.
Hieronder is aangegeven hoe Goed Gebouw omgaat met uw persoonsgegev ens, zodat uw
privacy voldoende geborgd is.
Deze Privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden als gevolg van
wetswijzigingen of aanpassingen of uitbreidingen in de bedrijfsvoering van Goed Gebouw. De
meeste actuele versie van onze Privacyverklaring kunt u altijd raadplegen via onze website
www.goedgebouw.nl

Welke contactgegevens verwerkt Goed Gebouw
Goed Gebouw verzamelt, beheert en gebruikt verschillende persoonsgegevens van
contactpersonen en bedrijven met wie zij werkt en die zij graag informeert over de diensten
en producten van Goed Gebouw. Per gebruiksdoel is hieronder inzichtelijk gemaakt welke
gegevens Goed Gebouw hiervoor verwerkt.

1. Geïnteresseerden informeren over diensten en producten van Goed
Gebouw
Hiervoor verworven contactgegevens worden gebruikt voor gerichte mailings.
Om gerichte mailings te kunnen verzenden, kunnen de volgende verplichte typen
persoonsgegevens verzameld worden:
Organisatie;
Aanspreekvorm en titels;
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Doelgroep;
Rol/functie.

Toestemming
Voor het verwerken van alle gegevens voor dit doel is toestemming vereist v an de
betrokkene. Een eenmaal verleende toestemming kunt u eenvoudig ook weer
intrekken door onderaan een ontvangen mailing te klikken op de ‘unsubscribe’ link,
of door het sturen van een e-mail met het verzoek voortaan niet meer gemaild te
willen worden.

2. Uitvoering kernactiviteiten en algemene bedrijfsvoering
In het kader van het uitvoeren van de kernactiviteiten van Goed Gebouw (kennis- en
adviseringsprojecten, trainingen, scholing) en in het kader van de algemene
bedrijfsvoering, is het noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de nodige
contactgegevens die ofwel zelf, of via derden worden verkregen t.b.v. het kunnen
uitvoeren van verschillende bedrijfsactiviteiten van Goed Gebouw. Hiervoor worden
persoonsgegevens opgeslagen, beheerd en gebruikt.
Deze persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden waarvoor
toestemming vereist is. Indien de wens hiertoe bestaat, zal deze toestemming eerst
worden gevraagd. Indien persoonsgegevens in het kader van een project/opdracht

aan andere projectpartners worden verstrekt, wordt de betrokkene hierover
geïnformeerd.
De volgende typen gegevens kunnen voor dit doel door Goed Gebouw worden
verwerkt:
Organisatiegegevens;
o

KvK-nummer;

o

Beschrijving/duiding;

o

Post- en bezoekadressen;

o

Website;

o

Doelgroepcategorie.

Persoonlijke gegevens;
o

Aanspreekvorm, titels;

o

Voor- en achternaam, evt. voorletters;

o

Rol/functie/expertise;

o

Contactgegevens (telefoon, e-mail, social media);

o

Geboortedatum (uitsluitend voor uit te geven deelnamecertificaten voor
trainingen).

3. Acquisitie ten behoeve van projectfinanciering
Dit doel is een verbijzondering van het hierboven beschreven tweede
verwerkingsdoel. Voor dit doel zijn echter mogelijk nog een aantal persoonsgegevens
nodig die niet nodig waren van het tweede doel. Deze gegevens zijn:
Identificatiegegevens;
o

BTW-nummer;

o

IBAN/BIC-nummer.

In het kader van het project kunnen deze gegevens gedeeld worden met andere
projectpartners. Hierover wordt u altijd geïnformeerd door Goed Gebouw.

4. Wettelijke verplichting
Ten behoeve van het kunnen voldoen aan de administratieverplichting aan de
Belastingdienst, worden persoonsgegevens van klanten en leveranc iers opgeslagen,
beheerd en bewaard. Het gaat hierbij uitsluitend om bedrijfs- en persoonsgegevens
die nodig zijn voor een effectieve verantwoording in de administratie:
Organisatiegegevens
o

KvK-nummer;

o

BTW-nummer;

o

IBAN/BIC-nummer;

o

Omzetcategorie (afgeleide van doelgroepcategorie).

Persoonlijke gegevens
o

Aanspreekvorm, titels;

o

Voor- en achternaam, evt. voorletters;

o

Contactgegevens (telefoon, e-mail).

De gegevens die voor dit doel worden verwerkt worden nooit aan derden verstrekt, tenz ij
dit uit een wettelijke of andere onontkoombare toetsingsverplichting volgt
(accountantsverklaring, o.i.d.).

Verwerkers
Om de persoonsgegevens goed te kunnen verwerken, maakt Goed Gebouw gebruik van
verschillende digitale systemen waarmee gegevens worden verwerkt en partijen die
gegevens verwerken of in aanraking komen met persoonsgegevens van Goed Gebouw.
Met alle partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens is een
gebruikersovereenkomst of een verwerkersovereenkomst afgesloten waa rin het veilig
verwerken en beheren van persoonsgegevens is geregeld.

Beveiliging
Hoewel digitale opslag en digitaal verkeer van persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn,
wordt bij een geconstateerd datalek altijd een melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens gedaan.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens van personen die hebben aangegeven niet langer door Goed Gebouw
gemaild te willen worden en geen klantrelatie hebben met Goed Gebouw, worden na één
jaar verwijderd.
Persoonsgegevens van personen met wie een klantrelatie bestaat, worden bewaard
gedurende de wettelijk verplichte termijn hiervoor.
Contactgegevens van leveranciers, partners en andere relaties die relevant zijn voor de
activiteiten van Goed Gebouw, worden verwijderd nadat ze langer dan drie jaar niet meer
relevant zijn gebleken.

Recht op inzage, aanpassing en verwijdering van
persoonsgegevens
Indien gewenst kunt u inzage krijgen in de persoonsgegevens die van u zijn vastgelegd bij
Goed Gebouw.
Het is altijd mogelijk om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de digitale
systemen van Goed Gebouw. Hiervoor kunt u contact opnemen via e-mail of telefoon.

