
Privacy Reglement Inxxx Vastgoed

Inxxx Vastgoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document is het
privacy beleid vastgelegd van ons bedrijf waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe 
wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Inxxx Vastgoed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat 
wij in ieder geval:
-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.    
-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn  
    voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw   
    persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks
    voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
    van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.

Als Inxxx Vastgoed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Inxxx Vastgoed
Jacob van Lennepkade 171 huis
1054 ZM Amsterdam
info@inxxx.nl  020-7511957

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Inxxx Vastgoed verwerkt ten behoeve van het volgende doel:
Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het verzorgen van technisch en 
administratief beheer over het gemeenschappelijk bezit. In het kader van dit doel is Inxxx Vastgoed op 
grond van de toepasselijke reglementen verplicht een register aan te leggen van eigenaars en gebruikers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-  Naam / Adres / Woonplaats
-  E-mailadres 
-  (Mobiele) telefoonnummer
-  Bankgegevens

Bewaartermijn
Inxxx Vastgoed bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Gedurende de periode van de overeenkomst met ons 
bedrijf of gebruik van een appartementsrecht worden de persoonsgegevens bewaard. Na beëindiging van
de overeenkomst met ons bedrijf of gebruik van het appartementsrecht worden de persoonsgegevens 
nog maximaal 12 maanden bewaard.
Indien u gebruik maakt van onze diensten betekent dit dat u zich akkoord verklaart met de bijgewerkte 
Privacyverklaring.

Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. 
Inxxx Vastgoed raadt u daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.
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