
Privacy statement BFD Beheer 
 
Om zorg te kunnen dragen voor een optimale dienstverlening is BFD Beheer genoodzaakt 
gegevens van u te bewaren. Gegevens, die u als persoonlijk kan ervaren, en waarbij 
verspreiding buiten ons kantoor niet gewenst is. Wij zijn ons hier terdege van bewust en 
doen er derhalve alles aan om bovenstaande te vermijden. Onderstaand kunt u lezen hoe.  
In deze privacyverklaring staat tevens beschreven welke persoonlijke gegevens BFD Beheer 
van u bewaart, waarom we deze informatie bewaren en hoe we hiermee omgaan.  
 
Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens? 
BFD Beheer verwerkt persoonsgegevens om onze diensten op het gebied van 
vastgoedbeheer goed te kunnen blijven uitvoeren en leveren.  
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
- Voor- en achternaam 
- Geslacht 
- Geboortedatum 
- Geboorteplaats 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 
 
Herkomst van persoonsgegevens 
In de meeste gevallen krijgen wij uw persoonsgegevens van u zelf. Het kan ook zijn dat wij 
deze gegevens, in het kader van onze dienstverlening, van derden verkrijgen, bijvoorbeeld 
van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, notarissen of uit openbare bronnen 
zoals het handelsregister of het kadaster 
 
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen 
verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke 
doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. 
 
Met wie delen wij uw persoonsgegevens? 
Wij delen uw persoonsgegevens met derden wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering 
van onze diensten, bijvoorbeeld met notarissen bij verkoop, met aannemers bij 
repartieverzoeken en  met besturen van VvE’s voor informatieve doeleinden. 
Verder werken wij met een beveiligde Cloud-omgeving waar alle gegevens die wij van u 
hebben, zijn opgeslagen.  
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met derden, zien wij erop toe dat deze niet voor 
andere doeleinden, dan oorspronkelijk bedoeld, zullen worden gebruikt. Hiertoe zullen wij 
met derde partijen verwerkingsovereenkomsten sluiten.  
 
Cookies 
Wij maken geen gebruik cookies of vergelijkbare technieken. 



 
 
Beveiliging 
BFD Beheer neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Hiervoor heeft ons 
personeel een geheimhoudingsplicht getekend en zijn uw persoonlijke gegevens in een 
beveiligde Cloud-omgeving opgeslagen, waardoor het niet meer nodig is een papieren versie 
van uw persoonlijke gegevens op kantoor te bewaren.  
 
Uw rechten 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of- indien onze 
verplichtingen ten opzichte van de afgesproken te leveren dienstverlening dit toelaat- te 
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door BFD Beheer. Wanneer u gebruik wilt maken van een van deze 
rechten kunt u een verzoek indienen via de hieronder genoemde contactgegevens. 
 
Contact 
BFD Beheer 
Van der Waalstraat 2a 
2665 JK Bleiswijk 
vastgoed@bfdbeheer.nl 
 
Mocht u naar aanleiding van onze privacy-statement nog vragen hebben, dan zijn wij te 
bereiken op bovenstaand mailadres.  

mailto:vastgoed@bfdbeheer.nl

