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        Bart STUdio 
ARCHITECTONISCH VORMGEVER 

 
 
 
Bijlage: privacy-verklaring: 
 
Bingelrade 25 mei 2018 
 
 
Toelichting op het Reglement. 
 
Bart STUdio mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De 
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze 
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. 
Op grond van deze wet heeft Bart STUdio de plicht om haar klanten: 
- op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Bart 
STUdio worden verwerkt; 
- te melden wie de gegevens kunnen inzien; 
- voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen. 
Bart STUdio vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Bart STUdio in dit Reglement een 
toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en 
voor de verwerking van welke gegevens Bart STUdio expliciet om uw toestemming moet 
vragen. 
 
 
De persoonsgegevens die Bart STUdio gebruikt en het doel van het gebruik. 
 
De noodzakelijke gegevens, naam, woonadres en/of projectadres, telefoonnummer en  
e-mailadres die nodig zijn voor de werkzaamheden gedurende het werkproces. 
Bij vergunningstrajecten zal om een BSN gevraagd worden. Dit is een onderdeel van het 
werkproces. 
 
 
Verstrekking persoonsgegevens aan derden. 
 
Bart STUdio verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de 
organisatie, tenzij: 
- dat verplicht is door een wettelijk voorschrift; 
- dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Bart STUdio met u heeft 
gesloten; 
- u daarvoor toestemming heeft gegeven. 
 
 
 
Uw rechten als betrokkene. 
 
- recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt 
worden en met welk doel; 
- inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover de privacy van 
een ander daardoor niet wordt geschaad; 
- het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht 
zijn.  Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen 
tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van 
aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard 
dienen te blijven; 
- het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw 
gegevens te verzetten; 
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- het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard 
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie; 
- Als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u 
contact opnemen met Bart STUdio en probeert Bart STUdio er samen met u uit te komen. 
 
 
 
Het maken en publiceren van foto’s door Bart STUdio. 
 
Bart STUdio maakt in goed overleg foto’s van de bestaande situatie van een project en van 
het eindresultaat van een project. 
Deze foto’s worden gebruikt voor; 
- de werkzaamheden gedurende het werkproces. 
- het publiceren door Bart STUdio op social media en de website van Bart STUdio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor akkoord:       Datum: 
 
Naam: 
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