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Uw privacy is belangrijk voor Grosvenor®. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij
uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. Het beschrijft ook welke rechten u
heeft en hoe u deze uitoefent. U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy
en bescherming van persoonsgegevens. Hierover kunt u hieronder meer lezen.
Grosvenor® is een designbureau en houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen
en fabriceren van exclusieve tafels. In deze hoedanigheid verzamelt Grosvenor®
bedrijfsgegevens en eventuele persoonsgegevens van geïnteresseerde partijen. Deze
gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met het Algemeen
Reglement voor Gegevensbescherming (AVG). De autoriteit voor persoonsgegevens houdt
toezicht op de naleving van de AVG.
Verwerking van persoonlijke gegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie
hebben, willen of hebben gehad. Dit om te informeren of een project te kunnen starten.
Let op: als u namens een bedrijf of organisatie persoonsgegevens aan ons doorgeeft,
bent u verplicht om de betrokkenen te informeren. U kunt deze privacyverklaring aan hen
beschikbaar stellen zodat zij kunnen zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.
Wij gebruiken uw naam en contactgegevens, woonadres, telefoonnummer en
e-mailadres om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij Grosvenor® en om
projecten te kunnen starten. Het opbouwen van relaties waarborgt het bestaansrecht
van Grosvenor®. Indien u niet langer wenst dat wij uw contactgegevens gebruiken, voor
zover deze niet noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, kunt u ons daarvan op de hoogte
stellen via de onderaan deze verklaring vermelde adressen. Uw contactgegevens worden dus
bewaard totdat u aangeeft dat u niet langer wenst dat wij ze gebruiken voor zover
ze niet nodig zijn voor onze diensten.
Toegang, correctie, verwijdering, beperking en bezwaarschrift
U kunt altijd vragen om inzage, correctie, beperking van het gebruik of verwijdering
van uw persoonsgegevens (indien niet vereist voor onze diensten) of bezwaar maken tegen
het gebruik ervan. Indien u dat wenst, kunt u ook contact opnemen met of bezwaar maken
bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens (postadres): Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag;
telefoon: 088 1805 250; website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).
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Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde individuele besluitvorming,
cookies en ons uitgangspunt is om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken.
Aangezien de AVG binnen de EU van toepassing is, kan in principe altijd een adequaat
beschermingsniveau worden gegarandeerd.
We delen uw persoonlijke gegevens alleen met zorgvuldig geselecteerde derden,
zoals partners waar wij mee samenwerken om projecten te realiseren. Daarbij zorgen we
ervoor dat de gegevensuitwisseling binnen de wettelijke kaders valt. Dit betekent onder
andere dat wij met derden afspraken hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat derden
passende organisatorische en technische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw
privacy wordt gewaarborgd. Verder verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden,
tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals de Belastingdienst of toezichthouders
zoals de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Autoriteit
voor Persoonsgegevens.
Wijzigingen en contact
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring.
Lees daarom regelmatig de Privacyverklaring, zodat u op de hoogte bent van deze
wijzigingen.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
voor misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging en verwerking van door
ons verzamelde persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de AIVF via onderstaande
contactgegevens:
e-mail:
website:
zakelijk adres:
telefoon:
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