Privacy Policy Leev Makelaardij
Met deze privacyverklaring informeer ik je over het gebruik van jouw
persoonsgegevens en de diensten van Leev Makelaardij. In verband met de
veranderingen in de diensten en nieuwe ontwikkelingen is het van belang deze
verklaring regelmatig door te lezen.
Leev Makelaardij is gevestigd aan de Ravelijnstraat 100, 6217 LZ in Maastricht
en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78530628.
Leev Makelaardij is ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed
mogelijk te beschermen en voldoet daarbij aan de eisen van de privacyregeling.
Ik wil duidelijk zijn over de gegevens van de personen waarmee ik werk en de
doelen/diensten waarvoor ik ze verwerk. De wettelijke regels ten aanzien van de
bescherming van persoonsgegevens worden uiteengezet in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (de AVG) De Authoriteit Persoongegevens
(AP) houdt toezicht op de naleving van deze wetgeving.

1. Jouw persoonsgegevens
Ik verwerk je persoonsgegevens om afspraken met je na te komen, om aan
de wettelijke verplichtingen te voldoen, op basis van gerechtigd belang,
dan wel op basis van de door jou verleende toestemming. Dit heb ik ook
opgenomen in de Opdracht tot dienstverlening. Je hebt ten alle tijden recht
jouw toestemming in te trekken.
Tot de diensten van Leev Makelaardij behoren de website
www.leevmakelaardij.nl, Leev Makelaardij omgeving, apps van Leev
Makelaardij en de social media kanalen (hierna gezamenlijk: diensten)
Welke persoonsgegevens
• Contactgegevens: zoals naam, adres, telefoonnummer(s) en
emailadres;
• Iban nummer bank;
• Kopie legitimatie: paspoort, Id kaart of rijbewijs. BSN nummer en
foto mag je weglaten;
• Geboortedatum en plaats

• Aanvullende gegevens zoals verklaring van erfrecht ,
echtscheidingsconvenant of huurcontract;
• Emailberichten en whats app berichten om je goed van dienst te
kunnen zijn.
• Overige gegevens om de woning op Funda te plaatsen en voor het
opstellen van het koopcontract voor de Notaris.

2. Delen van persoonsgegevens
Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit nodig is
voor uitvoering van de aankoop/verkoop van de woning.
Voor het uitvoeren van onze diensten maak ik gebruik van diverse
systemen waarin de persoongegevens verwerkt worden;
• Yes-CO: CRM klantensysteem
• Tiara: koppeling naar Funda
• Funda/Jaap/Pararius/Huislijn voor het plaatsen van panden online
Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ik kan
persoonsgegevens delen met derden indien je mij hiervoor schriftelijk
toestemming geeft.

3. Bewaartermijn
Leev Makelaardij bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Leev
Makelaardij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar.

4. Rechten over uw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw
gegevens. Je kunt dit schriftelijk aangeven bij Leev Makelaardij.

5. Klacht of vragen

Mocht je een klacht of vraag hebben neem dan direct contact met mij op.
Komen we er samen niet uit dan kun je nog altijd een klacht indienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Stuur dan een email naar info@leevmakelaardij.nl

Deze verklaring zal af en toe aangepast worden, omdat bijvoorbeeld mijn
website of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina
raadplegen voor de laatste versie.

