Plomp makelaars & taxateurs o.g.
rentmeesters en vastgoedadviseurs sinds 1890

AVG-Verklaring

Inventarisatie van persoonsgegevens
Plomp Makelaars bewaart persoonsgegevens voor zover nodig om onze diensten te verstrekken,

om aan onze juridische en/of wettelijke verplichtingen te voldoen en/of voor nieuwsbrieven,
en andere marketingcommunicatie welke voor u van belang kan zijn.
Financiële informatie wordt slechts in beperkte mate en voor zover van belang met betrekking tot onze
advisering bewaard, gegevens met betrekking tot gezondheid worden niet verzameld en/of bewaard.
Bewaarde NAW-gegevens worden uitsluitend digitaal op eigen hardware en met wachtwoord beveiligd
bewaard en niet dan na uitdrukkelijke toestemming gedeeld.
Persoonsgegevens worden nooit “en masse” gedeeld ten behoeve van welk doel dan ook.
De NAW- en dossiergegevens worden uitsluitend op eigen server en wachtwoord beveiligd bewaard.
Derden hebben hiertoe geen toegang.
Alle software is controleerbaar legaal en up-to-date. Er worden geen gegevens bewaard buiten het
eigen bedrijf en/of de EU.
Er worden van alle gegevens periodiek meerdere back-ups gemaakt op eigen systemen.
Uitsluitend de vennoten van Plomp makelaars v.o.f. hebben toegang tot de gegevens.
Persoonsgegevens worden, als onderdeel van het dossier waartoe deze behoren en in een centraal
adressenbestand bewaard tot verzocht wordt deze te vernietigen mits de wettelijke en/of juridische
bewaarplichttermijn is verstreken.
Objectgegevens en/of -dossiers worden bewaard vanaf 1995 en in principe niet vernietigd.
Er worden geen persoonsgegevens op papier bewaard.
Er worden geen gegevens als klantenlijsten en/of deelnemerslijsten gemaakt en/of bewaard en/of
gedeeld

Weesperveste 13 3432 AD Nieuwegein • 06 53 23 64 24 • www.plompmakelaars.nl info@plompmakelaars.nl
NL98RABO0367535947 • NL67INGB0007227642 • KvK 52438465 • BTW 8504.45.164B01
Op onze dienstverlening is, met uitsluiting van alle eventuele andere (algemene) voorwaarden, de Regeling van Rentmeesters van toepassing,
welke u op verzoek wordt toegezonden. Plomp Makelaars v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid behoudens voor zover de hiertoe afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, tot ten hoogste het bedrag van deze uitkering.

