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Privacyverklaring  
 
 

Gerard Rijnsdorp Architect is gevestigd te Reeuwijk en ingeschreven in het Handelsregister 
van de Kamer van Koophandel onder nummer 24458672.  
De site waar alle contactgegevens op zijn te vinden is: https://rijnsdorp.nl/ 
 
Ik dien zorgvuldig om te gaan met de privacy van mijn opdrachtgevers en andere partijen. 

De volgende gegevens heb ik van u nodig, voor het vervullen van een opdracht:  

• voor- en achternaam; 

• telefoonnummer; 

• e-mailadres; 

• factuuradres; 

• postcode, straat, huisnummer en plaats; 

en bij particuliere opdrachtgevers voor de aanvraag omgevingsvergunning het:  

• burgerservicenummer (BSN). 

Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bewaren we die berichten.  

De gegevens worden opgeslagen op het eigen computersysteem en een back-up systeem. 

Automatisch gegenereerde gegevens: 

De website van Gerard Rijnsdorp Architect verzamelt slechts geanonimiseerde IP adressen.  

Over de toepassing van  Google Analytics is het volgende te melden:  

• dat Google Analytics-cookies  gebruikt; 

• er een bewerkersovereenkomst met Google is gesloten; 

• het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd; 

• de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet; 

• geen gebruik wordt maakt van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) 
in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

  



 
 
Met welk doel en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie 
gebruikt? 

• Om een offerte uit te brengen voor de te verrichten werkzaamheden; 

• Om een overeenkomst waarbij u partij bent uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld: 

◦ het namens u informatie verstrekken of opdracht verlenen aan andere partijen; 

◦ het aanvragen van een omgevingsvergunning; 

◦ het doen van een aanbesteding; 

• Om na bewezen diensten u een rekening te sturen; 

• Om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft; 

Gebruik door derden: 
Uw persoonsgegevens worden alleen en de volgende gevallen gedeeld met derden: 

Bij het uitbesteden van werk aan derden. Deze derden verwerken dan uw persoonsgegevens 
uitsluitend ten behoeve van de verstrekte opdracht.  

Als gevolg van wet- en/of regelgeving en/of als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval 
dat noodzakelijk is ter bescherming van eigen rechten. 

Hyperlinks van derden: 
De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van rijnsdorp.nl verlaat en op 
de website van een andere partij terecht komt. Ik heb geen zeggenschap over websites van 
derden waarnaar wordt gelinkt.  

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op gegevens die door mij worden verwerkt. Ik 
accepteer geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of 
inhoud van websites van derden. 

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens? 
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor ze zijn verkregen. Ik hanteert de volgende minimale bewaartermijnen. 

• 5 jaar (opdrachten conform consumentenregeling CR) 

Voor de archivering van mijn oeuvre kan het noodzakelijk zijn tekeningen en bescheiden 
langer te bewaren.  

De gegevens worden opgeslagen op het eigen computersysteem en een back-up systeem. 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.  

De laatste versie staat met vermelding van wijzigingsdatum op https://rijnsdorp.nl/. 


