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Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Privacywetgeving in werking treden. Het gaat dan om Privacy Richtlijn (95/46/EG) en 
de Richtlijn privacy en elektronische communicatie (2002/58/EG), de nationale wetten ter uitvoering van deze 
richtlijnen en/of, in voorkomend geval, de verordening (EU) 2016/679 (de "Algemene Verordening 
Gegevensbescherming"). Een en ander samengevat als de AVG. Deze wetgeving zal de wet Bescherming 
persoonsgegevens vervangen. De AVG verwacht een meer pro- actieve rol van iedere organisatie die 
persoonsgegevens verwerkt. 

Privacyverklaring  
Paul Bovens Architectural Design, gevestigd te Gasthuis 67 6268NN Bemelen is verantwoordelijk voor de 
verwerking van persoonsgegevens als weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
info@paulbovens.nl 
Gasthuis 67 6268NN Bemelen 

P.H.A. Bovens is Functionaris Gegevensbescherming en bereikbaar op: 
Mobiel: 0031 648967139 
E-mail: paul@paulbovens.nl 

Persoonsgegevens die verwerkt worden: 
Paul Bovens Architectural Design is adviseur als bedoeld in de algemene voorwaarden DNR 2011, te 
downloaden op www.paulbovens.nl, of direct beschikbaar te stellen op aanvraag. 
In het kader van deze adviesfunctie is het van belang dat wij de volgende gegevens van u bewaren: 

- Voor- en achternaam 
- Geslacht (t.b.v. aanvragen omgevingsvergunning als ‘gemachtigde’) 
- BSN nummer (t.b.v. aanvragen omgevingsvergunning als ‘gemachtigde’) 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer (zichtbaar op bankoverzichten) 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens: 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen die niet relevant zijn voor het 
correct en volledig uitvoeren van de adviestaken. 
Indien de opdrachtgever jonger is dan 16 jaar dient er schriftelijke toestemming van ouders of voogd 
overlegd te worden. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 
- Communicatie met u (opdrachtgever) inzake de (te verstrekken) opdracht in brede zin. 
- Communicatie met derde adviseurs, zoals Constructeur en Raadgevend Ingenieur. 
- Communicatie met overheden (Gemeente, Rijksoverheid) 
- Communicatie met aannemers en onderaannemers. 
Gegevensuitwisseling vind enkel plaats om de adviestaken op correcte en volledige wijze te kunnen 
verrichten. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 
Paul Bovens Architectural Design neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten 
over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan over besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Paul 
Bovens Architectural Design. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: 
Uw gegevens blijven in ons (goed beveiligd) archief aanwezig, van rechtswege minimaal 7 jaren. 

Delen van persoonsgegevens met derden: 
Paul Bovens Architectural Design deelt uw informatie met derden alleen als dit nodig is om de opdracht 
uit te kunnen voeren. 
Wij overleggen dit met u. 
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Meldplicht datalekken: 
Een datalek in de zin van de AVG is een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Het is een inbreuk 
op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of 
de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 
Paul Bovens Architectural Design zal ieder datalek aan de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) melden, 
tenzij onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke 
personen. Binnen 72 uur zullen wij na ontdekking de AP in kennis stellen, ook indien nog niet alle 
informatie voorhanden is. 

Cookies of vergelijkbare technieken: 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan een website word opgeslagen in de 
browser van je computer. 
Wij maken geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: 
U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U heeft het recht uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken 
tegen verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf. 
U kunt dan een verzoek indienen de gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. 
Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming. 
Wij wijzen u tevens op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: 
Wij nemen intern passende maatregelen tegen onbevoegde toegang van de machines waarop de 
gegevens opgeslagen staan. 
Mocht u het idee hebben dat uw gegevens desondanks niet voldoende beschermt zijn neem dan 
contact met ons op. 

Toestemming 
Voor de verwerking van bepaalde gegevens is toestemming nodig van de betrokkene / 
opdrachtgever .  
Dat is het geval indien het gaat om bijzondere categorieën van persoonsgegevens en 
persoonsgegevens van strafrechtelijke aard. Ook het nationaal identificatienummer (BSN) is een zaak 
waarbij expliciete toestemming van de betrokkene nodig is, indien dat nummer wordt verwerkt.  
Wij verwerken uw BSN nummer bij digitale aanvragen bij het Omgevingsloket, wij voeren alle 
aanvragen uit middels E-herkenning niveau 2. Meer informatie: https://www.eherkenning.nl 

De overeengekomen opdracht komt tot stand onder de algemene voorwaarden DNR 2011 en deze 
privacyverklaring. 
Bij een verstrekte opdracht neemt u kennis van ons privacystatement en stemt u dien gevolge in met 
de gegevensverwerking volgens het privacystatement. 

Slotwoord 
Paul Bovens Architectural Design gaat ervan uit met dit privacybeleid aan alle vereisten van de nieuwe 
AVG regels te voldoen.  
Paul Bovens Architectural Design is zich ervan bewust dat sprake is van nieuwe regelgeving en dat zulks 
inhoudt dat nog niet alle facetten zich even makkelijk laten uiteenzetten.  
Paul Bovens Architectural Design zal de aanpassingen, beslissingen en verder nieuws vanuit de AP 
volgen, opdat tijdige maatregelen genomen kunnen worden deze beleidsregels alsnog verder aan te 
scherpen, of bij te snijden.
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