
Onderneming:
Naam: DG vastgoedstyling
Adres:  Van Peltlaan 216, 6533 ZV Nijmegen
Eigenaren:  Désiree Jansen 06-16152382 (Functionaris Gegevens bescherming)
   Gérelle Driessen 06-37421936 ( Functionaris Gegevens Bescherming)
KVKnr:  64735265
BTWnr:  NL855807659B01
Email:  info@dgvastgoedstyling.nl
Internet:  www.dgvasygoedstyling.nl
Banknr:  NL79RBRB0929218647

Persoons gegevens:
Wij verwerken de volgende persoons gegevens;
Naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankrekeningnummer.

Doel persoons gegevens:
Persoonlijke gegevens gebruiken wij voor het contact leggen i.v.m. intake voor een mogelijke opdracht voor styling 
en/of fotografie. Vervolgens weten wij om welke woning het gaat, zodat wij op het desbetreffende adres kunnen 
afspreken. Vervolgens sturen wij een offerte toe aan de potentiële klant met daarop een verwerkingsovereenkomst 
voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Als u als nieuwe klant akkoord gaat met de offerte en het verwerkings-
overeenkomst gaan wij de opdracht uitvoeren. Hierna volgt de factuur met daarop de herhaling van de toestemming 
voor gebruik van de persoonlijke gegevens.

opdracht voor styling en/of fotografie:
Vervolgens weten wij om welke woning het gaat, zodat wij op het desbetreffende adres kunnen afspreken. Vervolgens 
sturen wij een offerte toe aan de potentiële klant met daarop een verwerkingsovereenkomst voor het gebruik van uw 
persoonlijke gegevens. Als u als nieuwe klant akkoord gaat met de offerte en het verwerkingsovereenkomst gaan wij 
de opdracht uitvoeren. Hierna volgt de factuur met daarop de herhaling van de toestemming voor gebruik van de 
persoonlijke gegevens.

Bewaarplicht en termijn:
I.v.m. onze aangifte bij de belastingdienst stelt deze een bewaarplicht van 7 jaar. Wij bewaren de persoons gegevens 
(naam, adres, telnummer , emailadres, en factuur) 1 jaar online. Hierna worden de gegevens verwijderd van onze pc. 
Vervolgens bewaren wij de persoons gegevens ( factuur ) in een back-up op een usb stick voor nog 6 jaar. Hierna wordt 
deze back-up vernietigd.

Derden:
Wij wisselen persoons gegevens uit met de desbetreffende makelaar en met onze boekhouder.

Klacht indienen bij het AP:
Bent u het niet eens met een besluit van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar 
maken. Dat doet u door een bezwaarschrift (brief) naar de AP te sturen. U moet uw brief binnen 6 weken na de bekend-
making van het besluit naar de AP sturen. Let op: u kunt uw bezwaar alleen per post naar de AP sturen, niet per e-mail.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:
Autoriteit Persoonsgegevens
Afdeling Juridische Zaken
o.v.v. bezwaar
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

PRIVACY VERKLARING DG VASTGOEDSTYLING



Toestemming:
DG vastgoedstyling zal u altijd om toestemming vragen voor het gebruiken van persoons gegevens. Dit doen wij 
tijdens het eerste telefoongesprek en vervolgens zullen wij uw toestemming bevestigen per mail. Wij sturen u dan nog 
als bijlage de verwerkingsovereenkomst deze kan u ondertekend retourneren. Tevens zenden wij al onze klanten de 
privacy verklaring. Deze dient ook ondertekend geretourneerd te worden. 

Recht op vergetelheid:
U bent ten alle tijden in staat om uw toestemming in te trekken. Wij zullen dan binnen een maand uw gegevens wissen 
en u daarvan per email op de hoogte stellen.

Inzien persoons gegevens:
U bent ten alle tijden in staat om uw persoons gegevens in te zien bij DG vastgoedstyling. U dient dan per mail of 
brief aan te geven dat u uw gegevens wilt inzien en wij zullen per ommegaande u deze gegevens verstekken per mail 
met toegevoegd bestand.

Persoons gegevens wijzigen of verwijderen:
U bent ten alle tijden in staat om uw persoons gegevens bij DG vastgoedstyling te wijzigen of een verzoek in te dienen 
uw gegevens te verwijderen. U dient dit verzoek schriftelijk of per mail te doen. Wij zullen binnen 1 week uw verzoek 
inwilligen. U wordt hier per mail van op de hoogte gesteld.

Meenemen van uw persoons gegevens:
U bent te allen tijde in staat uw persoons gegevens mee te nemen naar deren. U dient dit schriftelijk of per mail 
mede te delen aan DG vastgoedstyling. Wij zullen binnen een week uw verzoek inwilligen en u per mail uw gegevens 
toesturen.

Contact gegevens verantwoordelijke Dg vastgoedstyling:
Beide eigenaren zijn verantwoordelijk voor de privacy en gegevens bescherming.
U kunt ten alle tijden contact met ons opnemen via de volgende kanalen;

info@dgvastgoedstyling.nl
06- 37421936 (Gérelle Driessen)
06- 16152382 (Désiree Jansen)

Bij akkoord van deze privacy overeenkomst gaarne binnen 1 week ondertekend retourneren aan DG vastgoedstyling.

Datum:    Plaats:   

Naam:    Handtekening:


