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RNV Beheer
Privacyverklaring
Hier vind je de privacyverklaring van RNV Beheer. Hierin wordt
omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan
die worden verzameld door RNV Beheer.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van RNV Beheer (t.h.o.d.n. RNV Juridisch en roblosthetop.com) In
deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij
verkrijgen van onze afnemers van producten of diensten via deze website of via andere dan
elektronische communicatie.
RNV Beheer gevestigd aan de Vierlingsbeekseweg 30 5825 AW te Overloon, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.
Contactgegevens:
Rob Noij
Vierlingsbeekseweg 30
5825 AW Overloon
info@rnvbeheer.nl
0478 – 855 873
RNV Beheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•

Voor- en achternaam

•

Geslacht

•

Geboortedatum

•

Geboorteplaats

•

Adresgegevens

•

Telefoonnummer

•

E-mailadres

•

IP-adres

•

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op
deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

•

Locatiegegevens

•

Internetbrowser en apparaat type

•

Bankrekeningnummer

•

Soort (huur) woning

•

Huurprijs

•

Betalingen

•

Soortgelijke gegevens van derden (zoals huurder of wederpartij) wanneer die in een
dossier aan ons worden verstrekt

•

Slechts in letselschadezaken of zaken waarbij medische gegevens noodzakelijk zijn
voor de behandeling van een (juridische) opdracht, kan soms om medische
informatie worden gevraagd, dit valt onder een bijzondere categorie van
persoonsgegevens. In dit laatste geval zullen wij hier meestal expliciet toestemming
voor moeten vragen. In sommige gevallen hoeven wij dat niet. bijvoorbeeld bij de
uitvoering van regels op het gebied van arbeids- en sociale zekerheidsrecht of bij het
instellen, uitvoeren of onderbouwen van een rechtsvordering.

RNV Beheer en het kleine zusje roblosthetop.com

RNV beheer, het bedrijf van Rob Noy, vindt zijn wortels in een 53 jaar oud familiebedrijf met
een flinke vastgoedportefeuille.
Door van jongs af aan in het familiebedrijf te werken, is Rob langzaam maar zeker een
specialist geworden in ambtelijke procedures, regels en bureaucratische rompslomp, waar
een gewoon mens grijze haren van zou krijgen.
RNV Beheer was eerst vooral gespecialiseerd in oplossingen in vastgoed- en huurrecht.
Maar de expertise van Rob en zijn team heeft zich daarna verder uitgebreid tot vermogensen bestuursrecht. RNV Beheer werkt vooral voor het MKB en particulieren.
Samen met een klein en flexibel team, biedt Rob u een pragmatische oplossing, tegen
verrassend lage kosten.

Doel en grondslag verzamelen gegevens
RNV Beheer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Om namens uw verhuurder zijn belangen te behartigen
- Om namens uw wederpartij zijn belangen te behartigen
In de wettelijk verplichte gevallen, bijvoorbeeld zoals bij het toesturen van een nieuwsbrief
en/of reclamefolder, zullen wij uw toestemming hier expliciet voor vragen.
In andere gevallen verzamelen wij deze gegevens proportioneel op grond van de volgende
gerechtvaardigde belangen:
-

-

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de
betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een
overeenkomst maatregelen te nemen
De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de
belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot
bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met
name wanneer de betrokkene een kinds is.

RNV Beheer gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste
bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De
cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw
gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.
RNV Beheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van RNV Beheer) tussen zit.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden
ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te
voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@rnvbeheer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Ontvangers
RNV Beheer verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons of tussen u en een van
onze opdrachtgevers. Daarnaast verstrekken wij gegevens in het geval dit nodig is om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RNV Beheer blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen.

Opslag periode

Tot 12 maanden na beëindiging samenwerking of sluiting/afronding (laatste dossier) (s) van
de opdrachtgever, danwel belanghebbende. Indien gewenst op verzoek binnen 60 dagen na
indienen verzoek.
De termijn van 12 maanden is gebaseerd op het feit dat wij voor opdrachtgevers veelal
meerdere soortgelijke dossiers in behandeling hebben en zij belang hebben bij
efficiëntievoordelen door meerdere dossiers te koppelen. Het verwijderen van afzonderlijke
dossiers – wanneer een van deze dossiers van dezelfde opdrachtgever/belanghebbende is
afgerond, zou een onevenredige belasting voor RNV Beheer alsook de opdrachtgever /
belanghebbende zijn.

Beveiliging
RNV Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo krijgen enkel door de eigenaar geautoriseerde
personen toegang tot gegevens. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd
zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via
info@rnvbeheer.nl

Jouw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RNV
Beheer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@RNVBeheer.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
RNV Beheer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Plichten

U heeft de plicht om voorzichtig met uw gegevens om te gaan en ons niet onnodig van
ongevraagde gegevens te voorzien. Tevens is het belangrijk dat u ons onverwijld informeert,
zodra u een data-lek constateert, danwel vermoed.

