
 

20190128 Privacy Verklaring extern - versie 3 - 28 januari 2019.docx Pagina 1 van 4 

 

PRIVACY VERKLARING 
 
Heilijgers verwerkt als vastgoedontwikkelaar, bouwer en vastgoedonderhoudsbedrijf 

diverse persoonsgegevens. In dit privacy-statement leggen wij uit waarom wij 

persoonsgegevens gebruiken, hoe wij met persoonsgegevens omgaan, onder welke 

omstandigheden dat gebeurt en wat uw privacy-rechten zijn als u betrokkene bent. 

 

Contactgegevens 

Neem gerust contact op met ons als u vragen en/of verzoeken heeft: 

Heilijgers, Displayweg 2, 3821 BT Amersfoort 

Telefoon: (033) 454 57 00 

E-mail: info@heilijgers.nl 

Website: www.heilijgers.nl 

 

Betrokkenen 

Dit privacy statement is uitsluitend bedoeld voor de volgende categorieën van 

betrokkenen: 

a. Opdrachtgevers en/of door haar ingeschakelde adviseurs (“opdrachtgevers”). 

b. (Potentiële) sollicitanten (“sollicitanten”). 

c. Leveranciers en onderaannemers (“leveranciers”). 

d. Geïnteresseerden, zoals bezoekers van onze website en/of onze bijeenkomsten die 

geen opdrachtgever zijn (“geïnteresseerden”). 

e. Derden, zoals adviseurs, deskundigen en overige personen waarvan de verwerking 

van hun persoonsgegevens noodzakelijk is om door ons te verwerken (“derden”). 

 

Verwerking van uw persoonsgegevens 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.  

Zo gaan wij vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens en hanteren wij passende 

(beveiligings-) maatregelen om onder andere die vertrouwelijkheid te waarborgen. Ook 

gebruiken wij uw persoonsgegevens slechts als daarvoor een wettelijke grondslag is in 

de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

 

Doeleinden en gronden van de verwerking 

Hieronder zeten wij per categorie betrokkene uiteen voor welke doeleinden wij 

persoonsgegevens verwerken en wat daarvoor de wettelijke grondslag is. 

 

(A.) Doel verwerking persoonsgegevens 

opdrachtgevers 

Wettelijke 

grondslagen 

Dienstverlening waaronder mede begrepen advies, 

vastgoedontwikkeling, bouw en onderhoud 

Uitvoering 

overeenkomst en 

gerechtvaardigd belang 

Relatiebeheer en/of aanprijzing van eigen soortgelijke 

producten en/of diensten 

Gerechtvaardigd belang 

Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke 

(administratie)verplichtingen 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Geschilbeslechting Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 
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(B.) Doel verwerking persoonsgegevens sollicitanten Wettelijke 

grondslagen 

Beoordelen geschiktheid sollicitant Gerechtvaardigd belang 

Deelname sollicitantenpool voor toekomstige posities Toestemming 

Geschilbeslechting Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

 

(C.) Doel verwerking persoonsgegevens leveranciers Wettelijke 

grondslagen 

In-/aankoop doeleinden Gerechtvaardigd belang 

Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke 

(administratie)verplichtingen 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Relatiebeheer/ communicatie Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Geschilbeslechting Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

 

(D.) Doel verwerking persoonsgegevens 

geïnteresseerden 

Wettelijke 

grondslagen 

Statische webanalyse (website) Gerechtvaardigd belang 

Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke 

(administratie)verplichtingen 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Aanprijzing producten en diensten bijvoorbeeld via een 

(digitale) nieuwsbrief 

Toestemming 

Geschilbeslechting Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

 

(E.) Doel verwerking persoonsgegevens derden Wettelijke 

grondslagen 

Statistische analyse, waaronder mede inbegrepen analyse 

van het gebruik van de website https://www.heilijgers.nl 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Administratieve doeleinden en uitvoering wettelijke 

verplichtingen 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Communicatie, bijvoorbeeld in geval van een verzoek via 

de website 

Uitvoering 

overeenkomst 

Gerechtvaardigd belang 

Aanprijzing producten en/of diensten bijvoorbeeld via een 

(digitale) nieuwsbrief 

Toestemming 

Geschilbeslechting Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 

Dienstverlening aan onze opdrachtgevers, waaronder mede 

begrepen adviseren, ontwikkelen, bouwen en onderhouden 

Wettelijke verplichting 

Gerechtvaardigd belang 
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Bewaartermijn persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zover dit noodzakelijk is. Voor 

zover mogelijk worden de bewaartermijnen hieronder verder uitgewerkt. 

a. Administratieve persoonsgegevens en/of proces-, adviesdossiers worden minimaal 

gedurende 7 jaar bewaard of zoveel langer als noodzakelijk is, dan wel wettelijk 

verplicht is. 

b. Persoonsgegevens van sollicitanten die niet zijn aangenomen worden 4 weken na het 

einde van de sollicitatieprocedure gewist, of langer bewaard als daarvoor 

toestemming is gegeven door de sollicitant. 

c. Persoonsgegevens die zijn verstrekt op basis van toestemming worden gewist zodra 

de toestemming is ingetrokken. Tussentijds kunnen wij de betrokkene vragen om 

zijn reeds verleende toestemming te bevestigen/handhaven. 

d. Overige persoonsgegevens worden gedurende 1,5 jaar bewaard, of zoveel langer als 

noodzakelijk is. 

 

Beveiliging 

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om onder andere het 

verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, waaronder 

de volgende: 

a. Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding. 

b. Onze servers worden adequaat beveiligd en in de Europese Unie gehost. 

c. Wij maken gebruik van op naam gestelde accounts en twee-staps-verificatie voor de 

toegang tot systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt. 

d. Wij gebruiken fysieke toegangscontroles voor (server)ruimtes waarin 

persoonsgegevens zijn opgeslagen. 

e. Wij beperken het inzageniveau van de persoonsgegevens tot die personen waarvoor 

dit noodzakelijk is.  

 

Verwerkers/ontvangers 

Wij verstrekken persoonsgegevens slechts aan derden en/of (hulp)personen voor zover 

dit noodzakelijk is voor het rechtmatige doel van de verwerking. Tot deze categorieën 

van ontvangers, behoren voornamelijk: medewerkers, notarissen, advocaten, 

accountants, deurwaarders, de rechtelijke macht, deskundigen, koeriers/postdiensten, 

webhosts, ICT-dienstverleners, administrateurs. Alle door ons ingeschakelde 

(hulp)personen/derden, waaronder medewerkers en verwerkers hebben zich ertoe 

verbonden om vertrouwelijkheid in acht te nemen of zijn door een passende wettelijke 

verplichting van vertrouwelijkheid gebonden. Met alle verwerkers is een 

verwerkersovereenkomst gesloten ter waarborging van de privacy van de betrokkenen.   

 

Cookies en andere volgtechnologieën 

Heilijgers maakt gebruik van technologieën zoals cookies, tags en scripts om trends te 

analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele 

website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als 

geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van 

deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis. 

 

Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke 

browsers. Als u cookies weigert, kan onze website nog steeds worden gebruiken, maar 

het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Heilijgers en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u ons kunt 

verzoeken de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een vorm/bestand 

waarin u deze eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.  

 

U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@heilijgers.nl. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een 

kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de 

pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), 

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de 

privacy. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek, in ieder geval binnen vier weken. 

 

Wij wijzen ook op de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de nationale 

toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

 

Updates van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring kan worden aangepast. Deze is daarom voorzien van een 

oplopend versienummer en datum waarop de versie is aangepast. De actuele versie is 

altijd te vinden op www.heilijgers.nl. 

 

Dit privacy statement geldt per 28 januari 2019 en kunnen wij waar nodig aanpassen. 

 

Einde verklaring. 
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