
 

 

PRIVACYVERKLARING 

 

Team 42 respecteert uw privacy en vindt de bescherming van uw privacy belangrijk.  

 

Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). Team 42 is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de 

verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden 

verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een 

behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.  

 

In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden 

gebruikt. 

 

Heeft u vragen over onze privacyverklaring, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u 

graag verder.   

 

Voor wie geldt deze privacyverklaring? 

Deze privacyverklaring geldt voor de volgende personen (‘betrokkenen’):  

 

• (Potentiele) cliënten van Team 42; 

• Bezoekers van de website van Team 42; 

• Ontvangers van commerciële e-mails van Team 42; 

• Alle andere betrokkenen met wie Team 42 samenwerkt, of die contact opnemen met Team 42 of van wie 

Team 42 persoonsgegevens verwerkt. 

 

Welke categorieën persoonsgegevens verwerkt Team 42 

Door gebruik te maken van de diensten van Team 42 of een formulier op deze website in te vullen, beschikken wij 

over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn: 

• Uw voor- en achternaam; 

• Geslacht; 

• Geboortedatum; 

• Uw adresgegevens; 

• Uw e-mailadres; 

• Uw telefoonnummer; 

• Uw bankrekeningnummer(s);  

• Uw BSN; 

• Uw btw-nummer; 

• Gegevens die nodig zijn voor de behandeling van de door u verstrekte opdracht. 

 

 

 

 



Voor welk doel gebruikt Team 42 uw persoonsgegevens? 

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a 

van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze 

toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons 

laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. 

 

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien 

u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de 

artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens 

kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van Team 42. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te 

verwerken. 

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht; 

• Het afhandelen van uw betaling; 

• Het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen); 

• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening; 

• U te informeren over wijzigingen van onze bouwkundige diensten; 

• Om diensten te verlenen, inhoudende vergroting van de naamsbekendheid. 

 

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Team 42 persoonsgegevens? 

Team 42 verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden: 

• Op basis van een overeenkomst van opdracht tot bouwkundige dienstverlening; 

• Het nakomen van een wettelijke verplichting; 

• In verband met een gerechtvaardigd belang van Team 42 om persoonsgegevens te verwerken en 

daarmee geen onevenredige inbreuk te maken op uw privacy. Een gerechtvaardigd belang kan zijn het 

onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website; 

• U heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw 

toestemming te allen tijde in te trekken;  

 

Wie ontvangt de persoonsgegevens?  

De aan Team 42 verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, uw persoonsgegevens. Onder aan Team 42 

verbonden personen wordt begrepen de partners, werknemers, adviseurs en personen werkzaam via de flexibele 

schil van Team 42.  

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. 

Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, 

noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen 

aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.  Zo kunnen wij uw persoonsgegevens delen met de 

gemeente, een aannemer, installateur en soortgelijke bedrijven en instanties.  

 



Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf ook verantwoordelijk voor de naleving van de 

privacywetgeving. Team 42 is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens door derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van 

een verwerker van Team 42, sluit Team 42 met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af. Deze 

verwerker voldoet eveneens aan de in de AVG omschreven vereisten.  

 

Om onze diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een 

ontvanger in een land die buiten de Europese Economische Ruimte ligt. In dat geval zal Team 42 erop toezien 

dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.  

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Team 42 heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te 

beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerkingen en tegen verlies, vernietiging, schade, 

aanpassing of bekendmaking.  

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens? 

Team 42 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacyverklaring 

genoemde doeleinden dan wel om aan de wet- en regelgeving te voldoen.  

 

Bescherming van uw gegevens 

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens 

opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien (één van) deze computer(s) zou worden 

gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij 

wettelijk verplicht.  

 

Welke rechten heeft u? 

U beschikt als betrokkene over een aantal rechten: 

 

• Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de 

persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben; 

• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn; 

• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er 

zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze 

juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen; 

• Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw 

persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd 

zijn om niet aan uw verzoek te voldoen; 

• Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een 

gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een 

andere verantwoordelijke over te dragen;  

• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling; 

• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder; 

• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.  

 

 



Website 

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.  

 

Geen cookies 

Onze website maakt geen gebruik van Cookies.  

 

Webformulier 

Wanneer u op onze website een formulier invult, verzamelen wij uitsluitend de door u ingevulde 

persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u 

op te nemen naar aanleiding van uw reactie. 

 

Als u iets toegestuurd wilt krijgen, vragen wij ook om uw adresgegevens. Deze persoonsgegevens bewaren wij 

niet langer dan noodzakelijk en alleen met het doel om contact met u op te nemen. Indien u ons een e-mail stuurt 

dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en 

afhandeling van uw e-mail.  

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd? 

Team 42 kan aanpassingen doen aan haar privacyverklaring, wanneer de geldende wet- en regelgeving haar 

daartoe verplicht. Team 42 raadt u vriendelijk aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij 

ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop actief via onze website attenderen. 

 

Klachten? 

Team 42 verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over ons privacybeleid. Bij vragen of klachten zal team 

42 haar uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking 

van uw persoonsgegevens door Team 42 bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

U kunt hiervoor contact opnemen met Team 42 per brief, e-mail of telefonisch. 

 

Per brief    Per e-mail   Per telefoon 

Team 42   info@team-42.nl   06-24859566 

Kerkstraat 44-3 

5253 Nieuwkuijk         


