Privacyverklaring VAQS Makelaardij

VAQS Makelaardij hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u
uit welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij met uw gegevens omgaan.
Persoonsgegevens die wij verwerken bij verkoop of verhuur
•
Uw voor- en achternaam
•
Uw adresgegevens
•
Uw telefoonnummer
•
Uw e-mailadres
•
Uw reden van verkoop of verhuur
•
De datum van aanmelding van uw woning en de periode dat uw woning te koop of te huur staat of heeft gestaan
•
Alle informatie over en kenmerken van uw woning zoals beschrijving van de woning, alle maten, kadastrale
gegevens, WOZ-waarde, vraag- of huurprijs ed.
•
Foto’s, plattegronden en video’s van uw woning
•
Transactiegegevens zoals datum van verkoop of verhuur en transactieprijs
•
Alle overige informatie die u persoonlijk aan ons verstrekt in het kader van de opdracht
Persoonsgegevens die wij verwerken bij koop of huur
•
Uw voor- en achternaam
•
Uw adresgegevens
•
Uw telefoonnummer
•
Uw e-mailadres
•
Uw reden van koop of huur
•
De specificatie van uw zoekopdracht c.q. omschrijving van uw woonwensen
•
Uw reden c.q. motivatie van koop of huur
•
Gegevens over uw huidige woning zoals de waarde, koop- of huurprijs
•
Transactiegegevens zoals datum van koop of huur en transactieprijs
•
Alle overige informatie die u persoonlijk aan ons verstrekt in het kader van de opdracht
Waarvoor hebben wij deze gegevens nodig?
•
Om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op onze website www.vaqs.nl, op onze
facebookpagina www.facebook.com/vaqs.vastgoed of op diverse zoeksites zoals www.funda.nl, www.jaap.nl,
www.huislijn.nl, www.jumba.nl, www.koopwoning.nl, www.huizenzoeker.nl etc.
•
Om de bemiddelingsovereenkomst die wij met u hebben gesloten voor aan- of verkoop zorgvuldig en
professioneel te kunnen uitvoeren.
•
Om koop- c.q. verhuurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken te kunnen aangaan.
Verstrekking aan derden.
Door ons zullen persoonsgegevens uitsluitend aan derden worden verstrekt voor zover dit nodig is in het kader van de
bemiddelingsovereenkomst die wij met u gesloten hebben. Hierbij moet u o.a. denken aan notarissen, makelaars,
taxateurs, hypotheekadviseurs, banken en fotografen. Verder zullen door ons, zonder uw toestemming, geen
persoonsgegevens gedeeld worden met derden tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze af te geven in het kader van een
justitieel onderzoek persoonsgegevens.
Cookies
Voor het aanbieden van onze dienstverlening en onze portefeuille koop- en huurhuizen maken wij gebruik van een website
en daardoor ook van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen
persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website makkelijker te maken.
Social media
Wij maken gebruik van Facebook ten behoeve van het kunnen uitoefenen van onze dienstverlening. U kunt de
privacyverklaring van Facebook hier nalezen www.facebook.com/privacy/explanation om te zien wat zij met uw
persoonsgegevens doen en hoe deze door hun beveiligd worden.
Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk
toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
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Beveiliging uw gegevens?
Wij zullen ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen
ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Voor zover wij
werkzaamheden waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn uitbesteden aan derden hebben wij met deze derden een
bewerkersovereenkomst gesloten
Bewaartermijn
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de opdracht met u te kunnen uitvoeren. Waar van
toepassing hanteren wij voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarvoor contact opnemen
met ons per telefoon 043-4506028 of per e-mail info@vaqs.nl
Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen kunnen wij u vragen zichzelf te legitimeren zodat we u kunnen identificeren.
Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren
Tot slot
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
VAQS Makelaardij neemt uw privacy erg serieus en hecht veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien
van onze website. Voor vragen, tips of suggesties nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met ons per telefoon
043-4506028 of per e-mail info@vaqs.nl
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