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Orange Architects 

Kipstraat 52 

3011 RT Rotterdam 

www.orangearchitects.nl | +31 (0)10 20 10 405 | info@orangearchitects.nl 

 

privacyverklaring 

In deze privacyverklaring beschreven welke informatie Orange Architects 

wordt verzameld en hoe deze informatie gebruikt wordt. 

 

verwerken persoonsgegevens 

Orange Architects verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Orange 

Architects verwerkt deze gegevens uitsluitend voor bedrijfsdoeleinden.  

 

persoonsgegevens  

1. dienstverlening 

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) gegevens die worden 

verwerkt: 

• Voor en achternaam 

• NAW gegevens bedrijf/organisatie 

• Functie 

• Emailadres 

• Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer 

• Website 

• Skypenaam 

• Het projectnummer/projectnaam waarbij u betrokken bent 

• IP-adressen, locatiegegevens, activiteiten op onze website, internet 

browser en apparaat type als u onze website bezoekt  

• Bankrekeningnummer als wij een betaling aan u / u een betaling aan ons 

moet voldoen 

• BTW nummer, KVK nummer en overige gegevens welke vermeld staan 

op uw factuur 

 

Orange Architects verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening; 

• om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden; 

• om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren. 

 

 



 

X 
2. sollicitaties 

Orange Architects verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door 

middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of 

telefoongesprekken. Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons) 

gegevens die worden verwerkt en verzamelt: 

• Voor en achternaam  

• NAW gegevens  

• Emailadres 

• Telefoonnummer en/of mobiele telefoonnummer 

• Website 

• Skypenaam 

• CV 

• Motivatiebrief 

• Portfolio 

• Aantekeningen sollicitatiegesprek 

 

Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure 

en zullen uiterlijk 2 jaar na ontvangst worden verwijderd.  

 

geautomatiseerde besluitvorming 

Orange Architects 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 tussen zit. 

 

bewaartermijnen 

Orange Architects bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

delen van persoonsgegevens met derden 

Orange Architects verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze 

uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze 

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met 

bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 

verwerker overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging 

en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Orange Architects blijft 

verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
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bezoek aan onze website 

De website van Orange Architects gebruikt alleen technische en functionele 

cookies (IP-adressen, locatiegegevens en gebruiksgegevens). Deze cookies 

worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te 

houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google.  

Lees hier meer over het privacy beleid van Google. 

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/   

 

De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Deze 

gegevens worden door Orange Architects niet aan derden verstrekt. 

 

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. 

 

rechten 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te 

laten verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming 

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de 

verwerking van uw persoonsgegevens door Orange Architects en heeft u het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mits deze niet tegen onze wettelijke 

verplichtingen ingaan. 

 

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@orangearchitects.nl. 

 

beveiliging 

Orange Architects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en 

neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 

ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er 

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via 

info@orangearchitects.nl. 
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