Privacystatement
VEZA heeft uw privacy hoog in het vaandel staan en respecteert de persoonlijke levenssfeer van
medewerkers, leveranciers en relaties en iedereen die betrokkenen is bij de dienstverlening van VEZA.
De regels rondom gegevensbescherming beschouwt VEZA als vanzelfsprekende fatsoensnormen.
VEZA verwerkt daarom uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede
vervulling van haar taken als beheerder. Meer in het bijzonder verwerkt VEZA persoonsgegevens ten
behoeve van 1) het uitbrengen van aanbiedingen, 2) het verstrekken van offertes, 3) het verstrekken
van adviezen, 4) uitvoering van overeenkomsten met u, 5) relatiebeheer en 6) het nakomen van
wettelijke verplichtingen. VEZA verwerkt uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke en
verwerker op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van
toepassing is.
VEZA kan eventueel derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, de levering van
diensten, de uitvoering van de overeenkomst met u en de afhandeling van klachten en
serviceverlening. Derden kunnen ook worden ingeschakeld indien u daarvoor toestemming geeft of als
dit op grond van de nakoming van een wettelijke verplichting is vereist. VEZA verstrekt geen
persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist, dit noodzakelijk is voor de vervulling
van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag of tenzij de persoon van wie
de gegevens verwerkt worden hier zelf expliciet schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Als VEZA
bij de uitvoering van taken gebruik maakt van derden, verlangt VEZA van deze derden dat deze zich
in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.
VEZA kan ook in het kader van sollicitatieprocedures persoonsgegevens gebruiken die daarvoor zijn
verstrekt en noodzakelijk zijn. Gegevens die zijn ontvangen in het kader van sollicitatieprocedures
worden maximaal 4 weken door VEZA bewaard behoudens indien u expliciet schriftelijk toestemming
heeft gegeven dat wij deze langer -doch niet langer dan één jaar- mogen bewaren.
VEZA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beveiligen tegen bekendmaking, aanpassing, vernietiging, beschadiging, verlies, diefstal of enige
vorm van ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.
Uw rechten
U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. U kunt ons ook verzoeken uw
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist,
onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijke voorschrift worden verwerkt.
Tevens heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten naar u of een andere door u genoemde
organisatie te sturen.
VEZA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.
Als u van uw rechten gebruik wilt maken dan kunt u met ons contact opnemen. Wij zullen binnen één
maand op uw verzoek reageren met daarbij het voorbehoud dat wij deze termijn met maximaal één
maand kunnen verlengen.
Cookies
Als u onze website bezoekt dan kunnen wij tijdelijk informatie opslaan op uw computer in de vorm
van een zogenaamde “cookie”. Meer informatie over ons cookiebeleid treft u aan in onze
cookiestatement die op onze website is geplaatst.

Social Media
VEZA maakt gebruik van social media, zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, en gaat graag daarop in
dialoog met klanten, leveranciers, medewerkers, relaties en iedereen die betrokken is bij de
dienstverlening van VEZA. Wij willen graag nuttige en relevante informatie delen en vragen
beantwoorden op deze social media. Hierbij behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op
iedere vraag of opmerking te reageren. Indien wij door gebruikmaking van social media
persoonsgegevens verwerken dan verwerken wij deze in overeenstemming met deze
privacystatement. Echter, VEZA is niet verantwoordelijk voor content die andere gebruikers van de
social media kanalen plaatsen of hoe zij omgaan met persoonsgegevens dan wel hoe de social media
applicaties daarmee omgaan. Voor verdere informatie daaromtrent verwijst VEZA naar de
privacystatements van de desbetreffende social media.
Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan kunt u uiteraard contact met ons
opnemen via:
VEZA Beheer B.V.
P: Diepstraat 1F, 6101 AT Echt
E: info@vezavastgoed.nl
T: +31 85 049 88 56
VEZA streeft ernaar om binnen één maand na uw vraag of opmerking te reageren. VEZA behoudt zich
het recht voor deze privacystatement te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze
website. Deze versie is geldig vanaf 25 mei 2018 en is de eerste versie.

