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Privacy Statement 

Vastadis Projectontwikkeling B.V. (hierna: Vastadis) hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. Via deze Privacy Statement willen wij transparantie bieden over hoe wij omgaan 
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. 
 
Vastadis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 
 
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Vastadis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Om uitvoering te kunnen geven aan met u of ten behoeve van u gesloten overeenkomsten; 
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige marketingactiviteiten. 

 

Overzicht persoonsgegevens 
Vastadis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan 
ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Voor- en/of achternaam 
• Geboortedatum 
• Geboorteplaats 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Adresgegevens 
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door bijvoorbeeld het invullen van ons 

contactformulier 

Bewaartermijn 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. 
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit 
maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor u uw gegevens heeft achtergelaten, dan wel op grond van de wet is vereist. 

Verstrekking aan derden 

Vastadis deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de 
overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens 
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vastadis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij 
verstrekken uw gegevens onder meer aan: 

• Makelaars en notarissen 
• Garantie- en waarborginstellingen 
• Aannemers, kopersbegeleiding, onderaannemers en leveranciers 



 

Privacy Statement Vastadis Projectontwikkeling B.V. vs. 2022-2023 
 

 

Wijzigingen privacy beleid 
Vastadis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Vastadisgebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw 
privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw 
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

 

BEVEILIGING 

Vastadis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te 
beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: 

• Alle medewerkers van Vastadis die kennis van uw persoonsgegevens kunnen nemen zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan; 

• Alleen medewerkers die voor de uitoefening van hun beroep een noodzaak hebben om toegang 
tot uw persoonsgegevens te krijgen, hebben toegang tot uw persoonsgegevens; 

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 

persoonsgegevens. 
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RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die Vastadis van u ontvangen 
heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door 
ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te 
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

 

Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement vragen hierover heeft of een van voornoemde rechten 
wilt uitoefenen, dan kunt u contact met ons opnemen via het emailadres info@vastadis.nl of per post: 
Vastadis Projectontwikkeling B.V., t.a.v. Directie, Kouwenberg 2, 5431 GZ Cuijk (www.Vastadis.nl). 

 

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Contact 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om 
misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 
zo snel mogelijk contact op met ons via administratie@vastadis.nl of bel naar 0485-798008. 
Daarnaast kunt u ons op deze manier ook bereiken voor andere vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


