Privacyverklaring
Algemeen
Door bepaalde onderdelen van deze website te gebruiken, geef je informatie door die toelaat
jou als persoon te identificeren. Dit gebeurt enkel voor onze dienstverlening en
informatieverstrekking en als jij daar toestemming voor geeft. Over het algemeen bezoek je
de website van Bragt Wonen anoniem, behalve als je ervoor kiest om het contactformulier in
te vullen met persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op de website van
Bragt Wonen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en
bronnen die verbonden zijn met onze website, maar we verwijzen er wel naar zodat je de
nodige informatie kan vinden. Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit
privacybeleid.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection
Regulation of ‘GDPR’).

Welke gegevens worden er verzameld?
Tijdens een bezoek aan deze website worden automatisch gegevens opgeslagen over het
gebruik van de website. Dit zijn enkel en alleen niet-persoonlijke en anonieme gegevens (je
IP-adres wordt bijvoorbeeld niet bijgehouden). We analyseren die informatie met Google
Analytics (lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer info) om onze
website te kunnen verbeteren. Er worden wel persoonlijke gegevens opgeslagen als je het
contactformulier invult, maar dat doe je dan altijd zelf. Hier hebben we het dan over
persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden enkel verzameld die nodig zijn om aan een
bepaald deel van onze dienstverlening te voldoen of om jou informatie door te sturen.

Dat kan zijn:
• Voornaam en naam

• E-mailadres
• Overige informatie door jouw ingevuld in het berichten-veld.
In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens
zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren. Andere informatie – niet aangeduid
met * – kan nuttig zijn, maar is niet absoluut nodig. Jij kiest of je hier gegevens invult.

Waarom worden er gebruikersgegevens en
persoonsgegevens verzameld?
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor een specifiek doel (en alleen maar voor dat
doel) met volgende rechtsgronden:

Contactformulier: om aan je vraag te voldoen, een antwoord te geven (uitvoeren opdracht).
Google Analytics: we gebruiken inzichten in Google Analytics om enkel de website te
verbeteren.

Recht op inzage en verwijdering van gegevens
Je hebt altijd het recht om jouw bewaarde persoonsgegevens: op te vragen en in te kijken, te
(laten) wijzigen, te (laten) schrappen. Dit geldt voor jouw persoonsgegevens verstrekt via de
website. Dit kan voor één of meerdere vermeldingen in verschillende databases. Je kan ook
vragen om uit alle databases te worden verwijderd. Je wordt dan ‘vergeten’ en op geen enkele
manier nog gecontacteerd. Als je een aanvraag indient om wijzigingen te doen, dan gebeurt
dit zo snel mogelijk en ten minste binnen 30 dagen.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan wijzigen. Wij passen de regels en voorwaarden aan om jouw
privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met jouw

persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing
dateert van 27 april 2019.

Klachten en vragen
Mochten er ondanks deze privacyverklaring toch nog vragen of klachten zijn, neem dan
contact met ons op via ons telefoonnummer 0418-512537 of via ons e-mailadres
info@bragtwonen.nl.

