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OVERZICHT EN DOEL
Moervast houdt zich bezig met de aan- en verkoop en ontwikkeling van onroerend
goed. Moervast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze privacyverklaring geven wij informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan
daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan
de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
●

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel
waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn
beschreven in deze privacyverklaring;

●

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens
welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

●

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;

●

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

●

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

●

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
zullen wijzen en deze zullen respecteren.

Moervast is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@moervast.com.

INHOUD PRIVACYVERKLARING
Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy
statement staan.
●

Welke gegevens door Moervast worden verwerkt;

●

Wat het doel is van de verwerking;

●

Of wij gegevens verstrekken aan derden;

●

Wat de bewaartermijnen zijn;

●

Hoe wij uw gegevens beveiligd hebben;

●

Wat uw rechten zijn;

●

Hoe wij deze privacyverklaring actueel houden;

●

De gegevens van Moervast B.V.

WELKE GEGEVENS WORDEN DOOR MOERVAST VERWERKT?
Wij verwerken gegevens indien u:
1.

(Contactpersoon van een) klant, leverancier of een relatie in andere zin bent of
bent geweest. Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens: naam
(voor- en achternaam), zakelijk adres, telefoonnummer, e-mailadres,
bedrijfsnaam, bankrekening en stukken ten behoeve van de aan- en verkoop
van vastgoed (o.a. contracten en KYC-informatie);

2. Uw contactgegevens invult op onze website. Het gaat dan om de volgende
gegevens: (bedrijfsnaam), naam, e-mailadres en telefoonnummer;
3. Bij ons solliciteert. Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens:
naam (voor- en achternaam), telefoonnummer, e-mailadres en CV;
4. Bij ons in dienst treedt. Het gaat dan onder andere om de volgende gegevens:
naam (voor- en achternaam), telefoonnummer, e-mailadres, salaris,
bankrekening, BSN en kopie ID.
Wij brengen uw websitebezoek aan de website van Moervast niet in kaart. Op de
website van Moervast worden algemene bezoekersgegevens niet bijgehouden.

DOEL VAN DE VERWERKING
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

●

Het uitvoeren en financieren van onze werkzaamheden en projecten;

●

Het voeren van onze administratie;

●

Het onderhouden van contact;

●

Het sturen en betalen van facturen voor verrichte werkzaamheden/diensten;

●

Het voeren van ons personeelsbeleid en -administratie;

●

Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven
beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is
voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens
aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen
en richtlijnen. Dit is onder andere het geval bij het uitvoeren van onze projecten, het
verkrijgen van financieringen het sturen en betalen van onze facturen en onze
personeelsadministratie.

BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt.
Moervast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
verwerking van de hierboven omschreven doeleinden. Een uitzondering hierop is
wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht,
zoals beschreven in de belastingwetgeving.

BEVEILIGING
Wij zijn ons zeer bewust van het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Daartoe hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen
genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige
verwerking. Enkele voorbeelden van genomen maatregelen:
●

Toegang tot systeemgegevens van Moervast zijn versleuteld en beveiligd met
tweestapsverificatie;

●

Wij maken gebruik van Backupify, deze zorgt voor een dagelijkse backup,
opdat persoonsgegevens niet onbedoeld verloren gaan.

UW RECHTEN
Hieronder vindt u een overzicht met uw rechten. Voor het uitoefenen van (een van
deze) rechten, kunt u een verzoek indienen aan Moervast. Hierbij is het mogelijk dat
een kopie van uw legitimatiebewijs nodig is om uw identiteit te controleren. Het is
van belang dat u, indien u een kopie van uw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN,
document identificatienummer en de Machine-Readable Zone (MRZ) zwart of
anderszins onleesbaar maakt.
Recht op inzage
U beschikt over de mogelijkheid om op elk moment uw persoonsgegevens,
waarover Moervast bezit, op te vragen. Dit kan via info@moervast.com. U kunt dit
slechts voor uzelf doen en niet voor anderen. Binnen een redelijke termijn kunt u
hier reactie op verwachten.
Recht op rectificatie
U kan verzoeken om gegevens die verkeerd zijn doorgegeven of verwerkt, aan te
passen. Dit kan via info@moervast.com.
Recht op verwijderen van uw gegevens
Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens door
Moervast te laten verwijderen. Dit kan via info@moervast.com. Vermeldt in een
e-mail welke gegevens u graag verwijderd wil hebben, met welke reden, en met
welke termijn. Wij zullen, mits dit een redelijke termijn betreft, reageren binnen deze
termijn met een goed- of afkeuring van uw verzoek. Bij een goedkeuring van uw
verzoek, ontvangt u tevens zelf de gegevens in kwestie toegestuurd en zullen wij uw
gegevens verwijderen uit onze systemen. Bij een afkeuring van uw verzoek,
ontvangt u een reden van afkeuring.
Recht op het indienen van een klacht
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over
de uitoefening van uw rechten, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op
te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy
bescherming.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij
wijzigingen in de bedrijfsvoering van Moervast. Het is daarom raadzaam om
regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
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