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Privacyverklaring Bedrijvenschap Regio Gouda
Het Bedrijvenschap Regio Gouda (BRG) is een zelfstandige organisatie waarin de gemeenten
Gouda, Waddinxveen en Zuidplas samenwerken om de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven te
verbeteren. Hierbij heeft BRG de taak gekregen om het bedrijventerrein Regio Gouda te
ontwikkelen, waaronder de uitgifte van percelen en alles wat daarbij komt kijken.
Om haar taken te kunnen uitvoeren verwerkt BRG persoonsgegevens van alle klanten of
belangstellende(n). De klanten van BRG zijn doorgaans organisaties, maar BRG vindt het omgaan
met persoonsgegevens van groot belang. Wij zijn ons daarom bewust van de privacywetgeving en
vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met de persoonsgegevens van onze klanten wordt
omgegaan. In dit document leggen wij u uit hoe BRG met uw persoonsgegevens omgaat.
Waarom verwerken wij uw gegevens?
BRG verwerkt persoonsgegevens over u om aan haar plichten als verkopende partij te voldoen.
Wij verwerken gegevens:


die nodig zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van de koopovereenkomst, zoals:
o het inschrijven in het openbaar register;
o juridische levering;
o het opmaken van een koopakte en/of reserveringsovereenkomst.



die nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke plicht, zoals:
o de identificatieplicht;
o het mogelijk maken van het voeren of controleren van een financiële
administratie.



die nodig zijn omdat wij daar als organisatie een gerechtvaardigd belang bij hebben,
bijvoorbeeld:
o om te kunnen beslissen of wij een koopovereenkomst met u willen aangaan;
o om u van een digitale ondergrond te voorzien;
o om een onderzoek te kunnen starten wanneer dat noodzakelijk is na een incident;

Wanneer wij uw gegevens om andere redenen dan deze willen verwerken, dan vragen wij eerst om
uw toestemming.
Welke gegevens verwerken wij?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij de persoonsgegevens rechtstreeks van u
hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contactgegevens, naam, telefoonnummer, adres,
woonplaats, uw vraag of verzoek en de gegevens uit de Kamer van Koophandel.
Hoe gaan wij om met de gegevens?
Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk. Als wij u om persoonsgegevens vragen, dan
is dat om onze plichten na te komen. Het betekent dat wij de persoonsgegevens niet zullen
gebruiken voor andere doeleinden dan wij in deze toelichting noemen.
In een aantal gevallen zijn wij, zoals eerder aangegeven, verplicht om gegevens te delen met
andere organisaties. Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst (voor het naleven van fiscale
verplichtingen), Gemeente Zuidplas (voor het verlenen van vergunningen), notaris (juridische
levering van grond) en onze accountant (voor de jaarrekening van BRG).
Soms verzoeken wij (commerciële) derden om ons te ondersteunen. Denk hierbij aan de partij die
zich bezig houdt met het hosten van onze website, De Vereniging van Eigenaren Gouwe Park en
de gemeente Gouda die voorziet in onze ict-omgeving. In deze gevallen zullen de mogelijke
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persoonsgegevens niet op ons eigen netwerk worden opgeslagen, maar bij een andere organisatie.
Dit gebeurt altijd in opdracht en onder de verantwoordelijkheid van BRG. Met deze organisaties
maken wij goede afspraken over welke gegevens er verwerkt worden en hoe deze gegevens
beveiligd zijn.
BRG zal niet zomaar uw gegevens met commerciële partijen delen. Zeker ook niet voor andere
doeleinden. Ook zullen wij uw gegevens nooit verkopen of verhuren aan derden.
BRG beveiligt en bewaart uw persoonsgegevens netjes. Alleen medewerkers van BRG kunnen bij
de gegevens. Zij gebruiken die gegevens voor de uitvoering van hun werk. Daarnaast bewaren wij
de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren hiervoor eerst een gebruikersperiode.
Dit is een periode waarin wij uw gegevens nog nodig hebben.
Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, hanteren wij een bewaartermijn van zeven jaar. De
bewaartermijn van zeven jaar is gekoppeld aan de fiscale bewaartermijn. Daarna worden deze
gegevens gearchiveerd in lijn met de Archiefwet of onmiddellijk verwijderd.
Welke rechten heeft u?
U heeft een aantal rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet
vastgelegd. U kunt op elk moment gebruik maken van deze rechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat
u altijd een verzoek tot inzage kunt indienen. U krijgt dan inzicht in de gegevens die wij over u
verwerken. Daarnaast kunt u ook een verzoek indienen om gegevens aan te passen, het gebruik te
beperken of wissen uit de systemen van BRG. U heeft altijd het recht om onjuiste gegevens aan te
vullen of te verbeteren. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze persoonsgegevens ook bij
organisaties waarmee wij deze gegevens delen en/of uitwisselen worden aangepast.
Als u ons verzoekt om uw rechten uit te voeren, dan zullen wij in eerste instantie toetsen of dit
mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en kijken wij
bijvoorbeeld of wij geen noodzaak hebben om de gegevens te bewaren.
Ook heeft u het recht om te vragen om de gegevens die wij van u hebben ontvangen aan u over te
dragen of op uw verzoek aan een andere organisatie over te dragen. Als u gebruik wilt maken van
een van deze rechten, dan kunt u een e-mail sturen naar gouwepark@gouda.nl
Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de
privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de door ons aangewezen
Functionaris Gegevensbescherming via fg-gouwepark@pmpartners.nl. U kunt ook uw klacht
indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op de
website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacy.
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