Privacyverklaring
In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We maken helder welke
persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Ook leggen we uit hoe u uw
eigen gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BIMlink verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

E-mailadres

•

Telefoonnummer

•

Functie

•

Bedrijf

Doeleinden van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op BIMlink verwerkt voor de volgende doeleinden:
•

Verzenden van een uitnodiging om uw registratie af te ronden.

•

Verzenden van een dagelijkse update in de vorm van een elektronische nieuwsbrief.

•

Delen van uw contactgegevens met andere projectpartners op het platform.

•

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw persoonsgegevens zijn enkel als contactgegevens zichtbaar voor andere gebruikers binnen hetzelfde account
op BIMlink. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit
wettelijk verplicht is.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BIMlink gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies
door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw
persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een Informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat
alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens
afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaardbewaartermijn van 2 jaar.
Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere
bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij
langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Door in te loggen op uw account kunt u al uw eigen persoonsgegevens inzien en wijzigen. Een verzoek tot inzage,
correctie, wijzigen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u mailen naar info@bimlink.nl. Wij zorgen
ervoor dat uw verzoek binnen vier weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te
handelen, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy.
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