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Ter info: Biso & GDPR | General Data Protection Regulation België
Of hoe worden uw persoonsgegevens verwerkt.
“Uw privacy is voor ons heilig en is enkel nodig voor de uitvoering van de opdracht.”

Uw persoonsgegevens worden verzameld met een specifiek doel om:
-

Enerzijds de opdracht ‘opstellen van een plaatsbeschrijving vóór werken’ uit te voeren
Anderzijds om u te informeren en uw rechten te vrijwaren bij bouwwerken die gaan plaatsvinden in de
omgeving van uw woning.

De GDPR regelgeving voorziet volgende artikels:
- Communicatie - Art. 12 GDPR
• Biso bvba beheert de gegevens op eigen computers in een eigen intranet. Jan Van Riet, zaakvoerder van
BISO, is de GDPR verantwoordelijke.
• Er worden geen gegevens uitgewisseld tenzij voor het uitvoering van de opdracht.
• Er is een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij meent dat zijn/haar
persoonsgegevens foutief werden verwerkt.
- Recht op informatie - Art. 13 en 14 GDPR
Uw gegevens worden niet doorgegeven tenzij aan de architect en/of aannemer die u voor een praktische zaak
kan contacten en dit om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Bvb. bij schoringswerken.
- Recht op inzage en correctie - Art. 15 en 16 GDPR
Uw gegevens zijn controleerbaar: u kan opvragen wie, wanneer en hoe er toestemming werd gegeven.
(Geregistreerd in een document)
- Recht op verwijdering/ recht op vergetelheid - Art. 17 GDPR
U kan uw toestemming Intrekken: betrokkene kan ten alle tijden zijn toestemming terug intrekken. Als dit het
gevolg heeft dat een verslag niet opgemaakt en/of afgeleverd wordt is dit zijn/haar keuze.
Met andere woorden:
Concreet verwerkt Biso uw telefoon-, gsm-nummer, mail- en postadres NIET in het verslag van
plaatsbeschrijving.

Uw privacy wordt gerespecteerd.

