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Privacyverklaring Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef 
 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, gevestigd aan De Stuwdam 22, 3815 KM, Amersfoort, is 
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 
privacyverklaring. 
In deze privacy verklaring beschrijft Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef hoe zij als 
verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat met als doel het kunnen 
aanbieden van de juiste dienstverlening. 

 
Contactgegevens 
 
www.wiekenvinkenhoef.nl  
info@wiekenvinkenhoef.nl 
 

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens  

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en 
respecteert de privacy van betrokkenen. 
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en 
handhaven van het beleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:  

- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), vanaf 25 mei 2018 vervangen door de Europese 
Verordening Gegevensbescherming (AVG); 

- Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: 

1. toestemming; 
2. uitvoering van een overeenkomst; 
3. wettelijke verplichting; 
4. vervullen van een taak van algemeen belang; 
5. gerechtvaardigd belang van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef of een derde. 

 
Persoonsgegevens die wij verwerken 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gevestigd bent op 
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef, eigenaar bent van een pand op het Bedrijvenpark de Wieken 
Vinkenhoef en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.  
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Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- noodzakelijke gegevens eigenaren panden t.b.v. de jaarlijkse facturatie ledenbijdrage  
 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef verwerkt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde 
doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag uit het artikel ‘Wettelijke 
kaders voor de omgang met gegevens’ van deze privacyverklaring. 

 Om klanten te informeren over producten en diensten van Bedrijvenpark De Wieken 
Vinkenhoef  
(grondslag 1, 2,5). 

 Om u op de hoogte te houden en om promotionele berichten te versturen zoals acties, 
nieuwsbrieven, evenementen, onderzoeken en overige (grondslag 1,2,5). 

 Om het gebruik van onze website (soorten gebruik, klikgedrag, etc.) en de functionaliteit te 
analyseren (grondslag 1,5).  

 Om ontmoetingen/matches tussen het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties tot stand te brengen (grondslag 1,2,5).  

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal 
noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef streeft naar 
minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt. 
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef bewaart persoonsgegevens overeenkomstig haar interne 
bewaartermijnenbeleid en/of zolang als: 

 Er een relatie met Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef aanwezig is of u interesse blijft 
tonen voor de diensten van Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef. 

 Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef wettelijk verplicht is uw gegevens te bewaren. 

 Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef op grond van noodzakelijkheid meent uw gegevens te 
mogen bewaren.  
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Delen van persoonsgegevens met derden 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 
uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan 
een wettelijke verplichting.  
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid 
van uw gegevens.  
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. 
Naast het recht op inzage heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de 
volgende wettelijke rechten: 
 
• Het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw  

persoonsgegevens daarop is gebaseerd. 
• Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
• Het recht om uw gegevens te (laten) rectificeren/corrigeren. 
• Het recht op verwijderen van uw persoonsgegevens, tenzij noodzakelijk voor de facturatie  

van de jaarlijkse bijdrage. 
• Het recht op beperking van betreffende verwerkingen(en) , tenzij noodzakelijk voor de 

facturatie van de jaarlijkse bijdrage. 
• Het recht op data portabiliteit. 
• Het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing. 
 
Deze rechten kunnen slechts worden uitgeoefend voor zover de wet deze rechten toekent. 
 
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@wiekenvinkenhoef.nl.  
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw 
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  
We reageren zo snel mogelijk en binnen de wettelijke termijn op uw verzoek.  
Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten. 
 
 
Analytics 
 
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef maakt op haar website onder andere gebruik van Google 
Analytics. Met behulp van cookies wordt daarmee onder andere de wijze waarop de website wordt  
gebruikt geanalyseerd en worden informatierapporten en foutrapportages opgesteld. 
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Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en 
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 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@wiekenvinkenhoef.nl. 
 

De manier waarop Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef persoonsgegevens verwerkt en de 
samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behoudt 
Bedrijvenpark De Wieken Vinkenhoef zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Wij 
kondigen deze wijzigingen aan in overeenstemming met de wet.  De meest actuele versie van het 
beleid is te vinden op www.wiekenvinkenhoef.nl.  
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