Privacyverklaring
Dick B.V. (Kvk 05057829) verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van dienstverlening aan u.
Dick B.V. kan hierbij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
Particuliere huurders woonruimten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam (achternaam en voornaam)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum / Geboorteplaats
Burgerservicenummer (BSN) middels kopie ID-bewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart)
Kopieën bewijs van inkomsten (loon, studiefinanciering e.d.)
Kopie ID-bewijs van eventuele borgstellers (ouders/ verzorgers)
Verklaring van geen bezwaar van vorige verhuurder
Kopie bewijs verzekeraar inzake aansprakelijkheidsverzekering / inboedelverzekering van de
nieuwe woonruimte

Zakelijke huurders winkelruimten (natuurlijk persoon of vennootschap)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedrijfsnaam
Kopie KvK uittreksel
Naam (achternaam en voornaam eigenaren / bestuurders)
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum en Geboorteplaats eigenaren / bestuurders
Burgerservicenummer (BSN) middels kopie ID-bewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart)
Kopieën jaarrekeningen (max. 3 jaren terug in verleden)
Ondernemingsplan, inclusief begroting / prognose voor huidige en toekomstig jaar

Waarom heeft Dick B.V. uw gegevens nodig?
Dick B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een met u gesloten huurovereenkomst
voor de huur van een woonruimte en / of winkelruimte. Hier is er met u een huurcontract afgesloten.
Hoe lang bewaart Dick B.V. uw persoonsgegevens?
Dick B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren,
waarvoor uw gegevens verzameld worden. Hierbij eventueel gebonden aan een wettelijke
bewaarplicht opgelegd vanuit overheidsinstanties.
Delen met anderen
Dick B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bezorgdiensten
Dick B.V. maakt gebruik van bezorgdiensten in Nederland om brieven en eventueel pakketten te
verzenden aan u of derden. Hiervoor kunnen gegevens worden verstrekt aan bovengenoemde
bezorgdiensten. Iedere verstrekking van deze gegevens is éénmalig. Indien u meer informatie wenst
kunt u het privacybeleid / privacy statement raadplegen van de bezorgdiensten (o.a. PostNL, Sandd,
DHL, UPS).
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar info@dickbv.nl.
Dick B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken, op uw verzoek reageren.
Beveiligen
Dick B.V. vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en neemt om deze reden
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en
ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.
Als u de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd en beschermd zijn en er mogelijk
misbruik van deze gegevens wordt gemaakt, neemt u dan contact op met onderstaand
contactpersoon namens onze organisatie, die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw
privacygegevens:
Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

Dick B.V.
Caspar Oonk
Porta 26, 6644 GD Ewijk
06-14 31 14 317
caspar@dickbv.nl

