
Privacy	  Statement	  

Sandenburg	  BV	  verhuurt	  ruimte	  op	  Landgoed	  Sandenburg.	  Bij	  deze	  dienstverlening	  verwerken	  wij	  
persoonsgegevens.	  Wij	  zijn	  ervoor	  verantwoordelijk	  om	  uw	  persoonsgegevens	  zo	  goed	  mogelijk	  te	  
beschermen.	  We	  moeten	  daarbij	  voldoen	  aan	  de	  eisen	  van	  de	  privacyregelgeving.	  In	  dit	  Privacy-‐
statement	  informeren	  wij	  u	  hierover.	  Heeft	  u	  na	  het	  lezen	  van	  dit	  document	  nog	  vragen?	  Neem	  dan	  
contact	  met	  ons	  op	  via	  info@sandenburg.nl.	  
	  
Soorten	  gegevens	  
Wij	  verwerken	  (mogelijk)	  de	  volgende	  persoonsgegevens	  van	  u:	  
-‐	  contactgegevens,	  zoals	  naam,	  adres,	  woonplaats,	  telefoonnummer,	  en	  e-‐mailadres;	  
-‐	  (overige	  gegevens).	  
	  
Waarom	  verwerken	  we	  uw	  gegevens	  
Wij	  verwerken	  uw	  persoonsgegevens	  gericht	  op	  o.a.	  de	  volgende	  activiteiten:	  
-‐	  het	  beheren	  van	  onze	  relatie	  met	  (potentiele)	  opdrachtgevers;	  
-‐	  het	  sluiten	  van	  huurovereenkomsten;	  
-‐	  het	  voldoen	  aan	  wettelijke	  verplichtingen.	  
	  
Rechtsgronden	  voor	  verwerking	  van	  gegevens	  
Wij	  gebruiken	  tenminste	  één	  van	  de	  volgende	  gronden	  voor	  de	  verwerking	  van	  uw	  
persoonsgegevens:	  
-‐	  het	  uitvoeren	  van	  een	  overeenkomst;	  
-‐	  het	  kunnen	  voldoen	  aan	  een	  wettelijke	  verplichting	  die	  op	  ons	  rust,	  bijvoorbeeld	  het	  voldoen	  aan	  
wettelijke	  termijnen	  voor	  het	  bewaren	  van	  gegevens;	  
-‐	  voor	  de	  behartiging	  van	  onze	  gerechtvaardigde	  belangen	  in	  het	  kader	  van	  onze	  bedrijfsvoering.	  Wij	  
maken	  hierbij	  steeds	  de	  afweging	  tussen	  uw	  belangen	  en	  die	  van	  ons.	  Onze	  belangen	  
betreffen	  onder	  andere	  de	  zorgvuldige	  uitvoering	  van	  overeenkomsten	  met	  u.	  
	  
Opslag	  en	  bewaartermijn	  van	  persoonsgegevens	  
Wij	  bewaren	  uw	  persoonsgegevens	  alleen	  zolang	  en	  voor	  zover	  we	  deze	  nodig	  hebben.	  Gegevens	  die	  
wij	  noodzakelijkerwijs	  nodig	  hebben	  bewaren	  we	  in	  ieder	  geval	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  de	  
overeenkomst.	  Als	  de	  overeenkomst	  eindigt	  dan	  bewaren	  wij	  de	  gegevens	  gedurende	  de	  wettelijke	  
bewaartermijnen	  die	  voor	  ons	  gelden.	  
	  
Beveiliging	  van	  uw	  gegevens	  
Wij	  nemen	  de	  bescherming	  van	  uw	  gegevens	  serieus	  en	  hebben	  hebben	  adequate	  technische	  en	  
organisatorische	  maatregelen	  getroffen	  om	  uw	  persoonsgegevens	  te	  beveiligen.	  Als	  u	  de	  indruk	  
heeft	  dat	  uw	  gegevens	  niet	  goed	  beveiligd	  zijn	  of	  er	  aanwijzingen	  zijn	  van	  misbruik,	  neem	  dan	  
contact	  met	  ons	  op	  via	  info@sandenburg.nl.	  

Verstrekken	  van	  gegevens	  aan	  derden	  
Wij	  verstrekken	  uw	  persoonsgegevens	  niet	  zomaar	  aan	  anderen.	  Dat	  mogen	  we	  wel	  doen	  als	  u	  ons	  
daarvoor	  toestemming	  hebt	  gegeven,	  als	  we	  daartoe	  verplicht	  zijn	  op	  grond	  van	  de	  wet	  of	  een	  
rechterlijke	  uitspraak.	  Externe	  partijen	  die	  de	  persoonsgegevens	  onder	  onze	  verantwoordelijkheid	  
verwerken,	  doen	  dit	  uitsluitend	  voor	  doelen	  en	  onder	  voorwaarden	  die	  wij	  met	  hen	  hebben	  
afgesproken.	  Dit	  leggen	  we	  vast	  in	  schriftelijke	  overeenkomsten.	  Wij	  verkopen	  uw	  gegevens	  niet	  aan	  
derden.	  

Cookies,	  of	  vergelijkbare	  technieken,	  die	  wij	  gebruiken	  
Op	  deze	  website	  gebruiken	  wij	  alleen	  technische	  en	  functionele	  cookies,	  en	  analytische	  cookies	  die	  



geen	  inbreuk	  maken	  op	  uw	  privacy.	  Een	  cookie	  is	  een	  klein	  tekstbestand	  dat	  bij	  het	  eerste	  bezoek	  
aan	  deze	  website	  wordt	  opgeslagen	  op	  uw	  computer,	  tablet	  of	  smartphone.	  De	  cookies	  die	  wij	  
gebruiken	  zijn	  noodzakelijk	  voor	  de	  technische	  werking	  van	  de	  website	  en	  uw	  gebruiksgemak.	  Ze	  
zorgen	  ervoor	  dat	  de	  website	  naar	  behoren	  werkt	  en	  onthouden	  bijvoorbeeld	  uw	  
voorkeursinstellingen.	  Ook	  kunnen	  wij	  hiermee	  onze	  website	  optimaliseren.	  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,	  aanpassen	  of	  verwijderen	  
U	  heeft	  het	  recht	  om	  uw	  persoonsgegevens	  in	  te	  zien,	  te	  corrigeren	  of	  te	  verwijderen.	  U	  kunt	  een	  
verzoek	  tot	  inzage,	  correctie,	  verwijdering,	  gegevensoverdraging	  van	  uw	  persoonsgegevens	  of	  
verzoek	  tot	  intrekking	  van	  uw	  toestemming	  of	  bezwaar	  op	  de	  verwerking	  van	  uw	  persoonsgegevens	  
sturen	  naar	  info@sandenburg.nl.	  We	  reageren	  zo	  snel	  mogelijk,	  maar	  binnen	  vier	  weken,	  op	  uw	  
verzoek.	  	  

klachtrecht	  	  
Bent	  u	  het	  niet	  eens	  met	  de	  wijze	  waarop	  wij	  uw	  persoonsgegevens	  verwerken	  of	  omgaan	  met	  uw	  
rechten?	  Neem	  dan	  in	  ieder	  geval	  contact	  met	  ons	  op.	  U	  kunt	  ook	  een	  klacht	  indienen	  bij	  de	  
Autoriteit	  Persoonsgegevens.	  Kijk	  daarvoor	  op	  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.	  

	  
	  


