Privacy Statement
Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van je persoonsgegevens zoals
beschreven in dit Privacy Statement. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Typen persoonsgegevens die we verwerken
Voor het uitvoeren van opdrachten voor opdrachtgevers op het gebied van vastgoedontwikkeling en
gebiedsontwikkeling kunnen persoonsgegevens door Estheticon verwerkt worden. De soort gegevens die
in het kader van opdrachten verwerkt worden, verschilt per opdracht. In de overeenkomst met
opdrachtgevers worden het soort persoonsgegevens gespecificeerd.
Cookies en websitegebruik
Estheticon gebruikt functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat een website goed functioneert.
Hiermee worden bijvoorbeeld je browserinstellingen voor een optimale weergave voor onze website
uitgelezen en wordt ervoor gezorgd dat je eventuele video’s kunt bekijken.
Privacyrechten
Je hebt op grond van de AVG het recht om ons te vragen om:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inzage in de gegevens die wij van jou verwerken;
informatie te ontvangen over de verwerking van jouw gegevens;
informatie te laten corrigeren die feitelijk onjuist is;
onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de
gegevens worden verwerkt;
(bepaalde) gegevens van jou te laten verwijderen
bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens;
toestemming voor het gebruik van jouw gegevens in te trekken;
ons te vragen jouw gegevens over te dragen aan een andere partij, voor zover dit technisch
mogelijk is;
een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de
naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in
Den Haag. We stellen het in dit geval wel op prijs als je eerst contact met ons opneemt om te
kijken of we jouw klacht kunnen oplossen.

Security
Wij zorgen ervoor dat je persoonsgegevens beschermd zijn. We werken continu aan het verbeteren van
onze maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaring en aanpassing
van enige aard te voorkomen. We nemen maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen
ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. De toegang tot persoonsgegevens wordt
beperkt tot degenen die namens ons betrokken zijn bij de opdrachten omtrent vastgoed- en/of
gebiedsontwikkeling en de randzaken die daarbij komen kijken. De personen die toegang hebben tot de
persoonsgegevens zijn verplicht om vertrouwelijk en zorgvuldig met de gegevens om te gaan.
Contact informatie
Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact
opnemen met remy@estheticon.nl of via telefoonnummer 06-46162645. We zullen verzoeken
afhandelen met inachtneming van de contractuele afspraken en relevante nationale wetgeving.
Disclaimer
Typ- en spelfouten voorbehouden. We behouden ons het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen.
Wij moedigen je aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst
gewijzigd in februari 2020.

