PRIVACYVERKLARING
Wie is EBN Bouwadvies?
Expertise Bureau Noord B.V. h.o.d.n. EBN Bouwadvies, gevestigd en kantoorhoudende aan de
Machlaan 5, 9761 TK, te Eelde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
64521281 (hierna: “EBN”) is gespecialiseerd in het geven van bouwadvies voor de particuliere en
zakelijke markt.
EBN Bouwadvies verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en overige privacy wet- en regelgeving. Op deze pagina vindt
u informatie over hoe wij omgaan met uw privacy.
Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige
contactpersonen aan ons verstrekte (persoons)gegevens bij de aanvraag en het gebruik van onze
diensten, wanneer u informatie opvraagt, een contactverzoek doet of op een andere manier met ons
in contact treedt.
Welke persoonsgegevens verwerkt EBN Bouwadvies?
EBN Bouwadvies verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Ook kan EBN Bouwadvies in bepaalde gevallen uw bankgegevens en identificatienummer
verwerken. Welke persoonsgegevens EBN Bouwadvies van u verwerkt is afhankelijk van de dienst die
u bij ons afneemt.
Waarom verwerkt EBN Bouwadvies persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor onze dienstverlening aan de klant. Als ingenieursbureau
verwerkt EBN Bouwadvies (persoons)gegevens voor bedrijven, particulieren en overheden. In het
kader van bouwadvies heeft EBN Bouwadvies gegevens nodig bij het kunnen adviseren bij alle
facetten van het bouwproces. EBN Bouwadvies gebruikt de aan ons verstrekte persoonsgegevens om
uitvoering te geven aan de overeenkomst met u en om u de overeengekomen diensten en informatie
te kunnen leveren of op grond van gerechtvaardigd belang zodat u de juiste dienstverlening van ons
ontvangt. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze
dienstverlening of te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Indien u contact met ons opneemt via een contactformulier, verwerken wij (persoons)gegevens van
jou. Wij verwerken deze gegevens om contact met jou op te nemen op basis van jouw
contactverzoek. Wij verwerken deze gegevens zolang het contact duurt.
Solliciteren
In het geval u besluit te solliciteren bij EBN Bouwadvies gaan wij zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn naam, adres, woonplaats,
telefoonnummer, e-mailadres en gegevens uit uw CV. Mocht u niet in aanmerking komen voor de
vacature worden uw gegevens binnen 4 weken verwijderd. Als we uw gegevens langer in ons
bestand willen bewaren voor een toekomstige vacature, vragen wij hiervoor uw toestemming.
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Gebruik van mijn persoonsgegevens door derden?
Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële doeleinden. Wel kunnen wij uw
persoonsgegevens verstrekken aan derden wanneer dit nodig is voor onze dienstverlening
(bijvoorbeeld verzekeraars) of om aan een wettelijke plicht te voldoen.
Daarnaast maakt EBN Bouwadvies gebruik van diensten van derden, zoals IT-leveranciers voor onze
website en administratiesystemen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten
persoonsgegevens verwerken, zijn zij aan te merken als verwerker. Met al onze verwerkers sluiten
wij overeenkomsten waarin de bescherming van uw persoonsgegevens wordt geborgd.
Het kan voorkomen dat wij uw gegevens doorgeven naar landen buiten de Europese Economische
Ruimte (hierna: “EER”). In dit geval zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens goed beschermd
blijven. Wij geven alleen uw gegevens door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land
een adequaatheidsbesluit geldt, passende waarborgen zijn getroffen, bijvoorbeeld wanneer wij een
overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde
modelbepalingen zijn opgenomen of er sprake is van een specifieke uitzondering.
Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?
EBN Bouwadvies heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Voor zover
derden bij de uitvoering van de diensten namens EBN Bouwadvies (persoons)gegevens verwerken,
zijn zij verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren.
Alleen medewerkers die vanuit hun functie toegang nodig hebben, hebben toegang tot uw gegevens.
Uw rechten
Onder de AVG heeft u een aantal rechten. Zo kunt u aan ons vragen uw gegevens in te zien. Ook kunt
u aan ons vragen uw gegevens te wijzigen of kunt u een verzoek doen uw gegevens te verwijderen,
bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons
verzoeken alle (persoons)gegevens die wij van u verwerken over te dragen aan een andere
organisatie. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.
Voor het uitoefenen van uw rechten kunt u direct contact met ons opnemen via privacy@ebnoord.nl
Wijzigingen
EBN Bouwadvies is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom
regelmatig deze privacyverklaring.
Vragen & klachten
Bent u van mening dat EBN Bouwadvies uw persoonsgegevens niet in overstemming met deze
privacyverklaring verwerkt of heb je vragen en/of opmerkingen over dit beleid, neem dan contact op
via privacy@ebnoord.nl Wij zullen proberen samen tot een oplossing te komen. Indien dit gewenst is
kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: “AP”). Het AP houdt toezicht
op de naleving van de AVG. De contactgegevens van de AP vind u op hun website.
Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 01-09-2021
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