Privacybeleid Versie 1 – 08/07/2018
ROOOM Architecten neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt ROOOM architecten uit
hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van ROOOM
architecten op het vlak van gegevensverwerking.
De verantwoordelijke voor de verwerking is Rooom architecten, BE 0825 690 823, met maatschappelijke zetel te Koning
Astridlaan 16, 3010 Kessel-Lo
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met rooom architecten (info@rooom.be).
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat
wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.
Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ROOOM architecten gegevens?

ROOOM architecten verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten
of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer
“klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.
Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van
producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.
Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere
boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.
Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten,
bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. Deze activiteiten omschrijven we als “communicatie”
of “public relations”.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt ROOOM architecten?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project
waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en
BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de
omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door,
maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.
Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Hoe verzamelt ROOOM architecten uw gegevens?

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat
via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.
Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat
is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.
Als u onze website bezoekt, maken wij daarbij gebruik van cookies waarover u meer informatie kan vinden op onze
cookiepolicy [HYPERLINK]. Dat doen wij in het bijzonder om de inhoud en het gebruiksgemak van die website zoveel
mogelijk af te stemmen op u als gebruiker ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te
stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.
Rechten van de betrokkene

Een partij wiens gegevens door ROOOM architecten verwerkt worden, heeft het recht ROOOM architecten te verzoeken
om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende
verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. ROOOM architecten zal,
specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die
mogelijk is (dit impliceert dat wanneer een project de uitvoeringsfase bereikt de tienjarige aansprakelijkheid bepaalt
dat de projectgegevens, inclusief de gegevens van de opdrachtgever, tien jaar na oplevering worden bijgehouden).
Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.
ROOOM architecten behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via
de website aan gebruikers worden gemeld.
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