
 

 

PRIVACYVERKLARING 

TWA architecten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring 
geven informatie over hoe wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
TWA architecten houdt zich 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. 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn. 
• 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 willen wijzen en deze 

respecteren. 
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@twa-architecten.nl of kunt u bellen met 0519-241550. 
 
 
Persoonsgegevens die wij  verwerken 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens van mensen die gebruik maken van onze diensten en deze gegevens 
zelf aan ons verstrekken. Het gaat om de volgende gegevens: 
Uw voor- en achternaam 
Uw bedrijfsnaam 
Uw adresgegevens 
Uw telefoonnummer 
Uw e-mailadres 
 
Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Voor het afhandelen van de diensten die u van ons afneemt 
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
• Afhandelen van uw betaling 
• Wij verwerken ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 

nodig hebben voor de belastingdienst.  
 
Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ? 
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de genoemde doelen te realiseren en 
tijdens de wettelijke bewaartermijn inzake de beroepsaansprakelijkheid. 
 
Anderen met wie we uw persoonsgegevens delen 
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een 
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
 
Google Analytics 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, wij hebben daarvoor een verwerkersovereenkomst 
afgesloten met Google. Voor uw privacy wordt uw  IP-adres geanonimiseerd. We delen geen bezoekdetails met 
anderen of andere diensten van Google. 
 
Cookies 
Onze website gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat 
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. We 
gebruiken géén cookies die uw surfgedrag bijhouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw 
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die 
eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 



 

 

Gegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@twa-architecten.nl.  
Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 
 
Beveiliging van uw persoonsgegevens 
TWA architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om 
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. 
 
Klachten 
U heeft de mogelijkheid om een klacht over ons in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
 
Sollicitanten 
TWA architecten bewaart gegevens van sollicitanten tijdens en na een selectieprocedure. Na afronding van de 
procedure worden de gegevens van sollicitanten die zijn afgewezen verwijderd. De gegevens van sollicitanten, 
waarmee wordt afgesproken dat deze in bestand worden gehouden, worden maximaal voor de duur van 1 jaar 
bewaard. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze 
volledig uit ons systeem verwijderd. 
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