
Privacykennisgeving Maasmond 

Wij zijn Maasmond B.V. Ons adres is Linschotenstraat 43-47, Postbus 11025, 3004 EA Rotterdam. U kunt 
contact met ons opnemen via mvo@maasmondgroep.nl. In deze privacykennisgeving beschrijven wij hoe wij 
gegevens, waaronder persoonsgegevens, verwerken. Deze privacykennisgeving ziet ook op het verwerken van 
persoonsgegevens door Maasmond Leeuwarden B.V.  Maasmond Services B.V. en Maasmond Application 
Holding B.V.  
 
Wij zetten ons in voor een wettige, eerlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens, waarbij wij ons 
houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG). 
 
1. Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens 
- Naam, email-adres. Wij verzamelen de namen (voornaam en achternaam) en het email-adres van 
contactpersonen bij klanten en leveranciers, sollicitanten, en van personen die contact met ons opnemen. 
- Telefoonnummer en postadres. Wij verzamelen de telefoonnummers van contactpersonen van klanten en 
leveranciers, sollicitanten, en van personen die contact met ons opnemen, en het adres als u dat aan ons 
verstrekt. 
 
2. Voor welke doeleinden gebruiken wij de gegevens? 
Wij gebruiken deze gegevens voor het de volgende doeleinden: 
- Maasmond diensten, om onze vastgoeddienst, onderhoud, renovatie en inrichting te kunnen verrichten, 
waaronder het reageren op vragen van personen die contact met ons opnemen. 
- Sollicitatiedoeleinden, om de juiste mensen voor ons bedrijf te kunnen vinden. 
 
Ook gebruiken wij Google Analytics op de manier die hieronder wordt beschreven 
 
3. Wat is onze wettelijke basis voor de verwerking 
Wij baseren onze verwerking op de uitvoering van een contract met de betrokkene voor klanten en leveranciers 
en voor het kunnen reageren op vragen van personen die contact met ons opnemen. Voor het verwerken van 
persoonsgegevens van sollicitanten baseren we ons op ons gerechtvaardigd belang om de juiste mensen voor 
ons bedrijf te kunnen vinden. 
  
4.  Wat is onze bron voor de gegevens 
Wij verzamelen de bovenstaande gegevens direct van de betrokkene die deze aan ons verstrekt. 
  
5. Hoe lang en waar slaan wij gegevens op? 
- Wij slaan klant- en leveranciersinformatie voor minimaal zeven jaar op om te kunnen voldoen aan onze 
verplichtingen om nauwkeurige gegevens bij te houden voor de belastingdienst. 
- Wij slaan informatie van personen die contact met ons opnemen voor maximaal drie jaar op, om zo nodig daar 
later nog naar terug te kunnen verwijzen. 
- Wij slaan informatie van sollicitanten voor maximaal vijf jaar op, om zo nodig daar later nog naar terug te 
kunnen verwijzen. 
 
6.  Welke voorzorgsmaatregelen hebben wij genomen om gegevens te beschermen 
Rekening houdend met de aard, omvang, context en doel van de verwerking, hebben wij de technische en 
organisatorische maatregelen getroffen, waaronder logische toegangscontrole (login en password) en is toegang 
tot de database beperkt: niet alle medewerkers in onze organisatie hebben volledige toegang. Gegevens die via 
onze website worden ingediend, worden tijdens het transport niet versleuteld. Tot slot controleren wij de 
veiligheid van onze database niet actief en moeten op onze verwerkers vertrouwen om ons op de hoogte te 
stellen van eventuele datalekken. 



  
7.  Met wie delen wij gegevens 
Wij delen gegevens niet actief met derden, behalve verwerkers die namens ons handelen. Wij eisen van deze 
bedrijven dat ze uw persoonsgegevens adequaat beveiligen en uw gegevens niet gebruiken voor andere 
doeleinden die niet door ons zijn geautoriseerd. 
 
Ook gebruiken wij Google Analytics op de manier die hieronder wordt beschreven. 
  
8.  Doorgifte van uw persoonsgegevens 
Wij hebben niet het voornemen om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde land.  
  
9.  Cookies 
Wij gebruiken de volgende cookies:   

Naam Hoe lang Geplaatst 
door 

Reden 

_gat 
_ ga  
  
  

1 minuut 
2 jaar vanaf set / 
update 
  

Google Inc. 
  

Wij gebruiken Google Analytics. Dit is een 
webanalyse-service die door Google, Inc. wordt 
aangeboden om bezoekers aan onze websites te 
tellen en hun gebruik van de site te analyseren om 
ons te helpen de waarde van onze inhoud voor onze 
gebruikers te 
bepalen.www.google.com/policies/privacy. 
  

  
10.  Uw rechten 
U heeft het recht om toegang te vragen tot de persoonsgegevens van u die wij verwerken. U hebt ook het recht 
om: 
- Onjuiste persoonsgegevens te corrigeren, of onder bepaalde omstandigheden te verwijderen. 
- De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of daartegen bezwaar te maken. 
- Uw gegevens te ontvangen zodat u deze elders kunt gebruiken (dataportabiliteit). 
  
Wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op 
elk gewenst moment in te trekken, maar wij willen u erop wijzen dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid 
van de verwerking vóór de datum dat u uw toestemming intrekt. Als u een van de bovenstaande rechten wilt 
uitoefenen, schrijft u ons dan op privacy@maasmondgroep.nl. Ten slotte hebt u het recht om als wij niet goed 
omgaan met uw rechten of een klacht, een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit 
Persoonsgegevens.  
  
11.  Hoe contact met ons op te nemen 
U kunt contact met ons opnemen als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of het gebruik 
van cookies en vergelijkbare technologieën door ons, of om de bovenstaande rechten uit te oefenen, op het 
bovenstaande adres of per e-mail op privacy@maasmondgroep.nl.  
  
12.  Versie informatie 
Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018. Het kan worden geraadpleegd op: 
http://www.maasmond.nl/privacykennisgeving.  
 


