PRIVACY STATEMENT
Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V.
Inleiding.
Landmeetkundig en adviesbureau Meet B.V. verwerkt persoonsgegevens van zijn medewerkers, relaties en andere
contactpersonen. Dit doen wij om onze zakelijke dienstverlening te kunnen uitoefenen.
Wij hebben geen Functionaris gegevensbescherming, maar helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact
opnemen met info@meetbv.nl of 026‐4722271.

Welke persoonsgegevens verwerken wij.
Van personeel of anders ingehuurde krachten verwerken wij die persoonsgegevens die moeten conform wettelijke
verplichtingen.
Van alle relaties en ook van personeel of anders ingehuurde krachten verwerken wij contactgegevens: naam,
geslacht, functie, titel, telefoonnummer, e‐mailadres en indien nodig (zakelijk) adres.

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens.
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om personeel.
Voor het overige gaat het om de voor de bedrijfsuitoefening noodzakelijke contactgegevens.

Privacy waarborg.
Wij zullen behoudens wettelijke verplichtingen geen persoonsgegevens doorgeven of openbaar maken, zonder uw
uitdrukkelijke toestemming.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons
opnemen via info@meetbv.nl of 026‐4722271.
Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het
aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere
doeleinden (administratie of wettelijke eisen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die
verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e‐mailings. Als je toestemming voor een andere
verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen
we dat natuurlijk graag.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.
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