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Conform de AVG wet heeft u het recht op gegevens bescherming. U heeft het recht om te weten welke gegevens  van u 
worden bezit, verzamelt, hoe we ze verwerken en of we ze verwijderen. In deze verklaring proberen we dit duidelijk te 
maken. 

René Scholten Architectuur

René Scholten Architectuur is een eenmanszaak en staat ingeschreven bij het KVK onder nummer 58450696 en 
Vestigingsnr. 000027789624. Rene Scholten Architectuur is gevestigd op Burg van Nispenstraat 15, 7103WH, Winterswijk. 
René Scholten is werkzaam onder de activiteit “Architectuur is Architecten (geen interieurarchitecten)”.

Verwerking van persoonsgegevens

Ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten en het onderhouden van contacten is het noodzakelijk dat wij de 

persoonsgegevens van betrokkenen (digitaal) verwerken. Het betreft NAW gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mail 
adressen, (mobiele) telefoonnummers en BSN nummers (alleen van toepassing voor aanvrager omgevingsvergunning). De 
persoonsgegevens zullen worden bewaard in e-mails, agenda's, adressenlijsten, kopieën van aanvragen  
omgevingsvergunning en administratie software. Deze gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd met een minimum van 
de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van projectinformatie voor architecten.

De gegevens worden gebruikt voor de administratie en facturatie, voor het verstrekken van projectgegevens aan 
betrokkenen, voor het gemachtigd aanvragen van vergunningen (hiervoor zijn privacygevoelige gegevens voor nodig). 
Indien uw gegevens worden gedeeld met andere partijen dan hierboven benoemd, dan zullen wij dit schriftelijk kenbaar 
maken. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat aangeven via info@renescholtenarchitectuur.nl

Marketing

Beeldmateriaal van projecten kan op onze website en de diverse socialmedia kanalen worden verspreid. Beeldmateriaal 
wordt geanonimiseerd ingezet op de verschillende kanalen. Er worden geen persoonsgegevens gekoppeld aan het 
beeldmateriaal. Er wordt hoogstens vermeld waar het betreffende project is of wordt gebouwd.

Bescherming van uw gegevens

De aan ons toevertrouwde persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen. De computers waar uw gegevens op staan zijn 
beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt ook voor de oline backup server. Als (één van) deze 
computer(s) zou worden gestolen,verloren, misbruikt, of als er anderzijds onbevoegde toegang plaats vindt, zullen wij 
aangifte doen van een  "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van 
persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@renescholtenarchitectuur.nl.

Website

Onze website (www.renescholtenarchitectuur.nl) slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op en maakt 
geen gebruik van Cookies. Er worden wel statistieken bijgehouden zoals: Bezoekersaantallen, Land van herkomst, 
hostingprovider, bezochte pagina's van onze website en tijdstippen van het bezoeken. Deze gegevens kunnen door ons 
echter niet aan een persoon worden gekoppeld. Er worden door ons geen IP-adressen opgeslagen.

Wanneer u op onze website het contact 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.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen 
naar info@renescholtenarchitectuur.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 
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