
PRIVACY STATEMENT BUSINESSDOME 20190122 

1. IDENTITEIT 

Businessdome B.V. is gevestigd te Brouwer 1, 5521 DK Eersel. Voor Privacy 
gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de heer René Voss 
bereikbaar via e-mail op info@Businessdome.nl of per telefoon op 
+31653149137 

2. DOELEINDEN 

Eventuele persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het 
opstellen van overeenkomsten tussen huurder en verhuurder. De 
bewaartermijn van opgeslagen persoonlijke gegevens is gedurende de looptijd 
van overeenkomsten tot  de wettelijke termijn die gehanteerd moet worden. 
Voor de aanmaak van een huurders overeenkomst registreren wij persoonlijke 
gegevens als Naam, adres, woonplaats van bedrijf en contactpersoon. Verder 
het telefoonnummer en e-mail adres waarmee de contactpersoon wenst te 
communiceren. Tot slot registreren we het KvK nummer ter verificatie van 
bestaan van de organisatie.  

Businessdome maakt gebruik van een watsapp groep met huurders van 
Businessdome om informatie met elkaar te delen. Huurders wordt vooraf om 
toestemming gevraagd om opgenomen te worden in de watsapp groep. Een 
deelnemer kan er eventueel zelf voor kiezen om de groep te verlaten.  

Aanvragen voor informatie of andere correspondentie worden niet langer 
bewaard dan noodzakelijk edoch uiterlijk 3 jaar na data verwijderd uit het 
mailsysteem van Businessdome.  

3. GEBRUIK VAN COOKIES 

Businessdome maakt geen gebruik van Cookies. Niet op haar website en ook 
niet op socialmedia.  

4. NIEUWSBRIEVEN 

Businessdome stuurt nieuwsbrieven aan huurders en plaats posts op social 
media. Relaties kunnen aangeven of zij het op prijs stellen de nieuwsbrief te 
ontvangen. In elke nieuwsbrief staat aangeduid hoe zij zich kunnen afmelden 
voor de nieuwsbrief.  

5. INZAGE EN CORRECTIE 

Een relatie heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij 
verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. 
Verwijdering kan echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. 
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6. BEVEILIGING 

Persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen in een afgeschermde omgeving. 
Verder is een hardcopy van de huurovereenkomst opgeslagen bij 
Businessdome in een afgesloten ruimte.   

7. MEDIA 

Tijdens bijeenkomsten van Businessdome kunnen opnamen gemaakt worden 
voor publicatie op de website of socialmedia. Vooraf of tijdens het maken van 
deze opnamen worden bezoekers gevraagd of zij bezwaren hebben tegen 
publicatie van deze media. In dat geval wordt betreffende persoon niet 
zichtbaar in beeld gebracht.  

8. DATALEK 

Bij constatering van een eventueel datalek zal Businessdome betrokkenen 
direct in kennis stellen van het voorval.  

9. PRIVACYSTATEMENT  

Deze privacy statement is te alle tijden opvraagbaar op de website van 
Businessdome en digitaal verstrekt aan alle huurders bij Businessdome.  


