PRIVACYVERKLARING BRIX MAKELAARS
Brix Makelaars neemt uw privacy erg serieus en ziet de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wij verwerken uw gegevens zorgvuldig en
volgens de voorschriften van de wetgeving. Brix NVM Makelaars besteedt veel aandacht
aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen
ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige
vernietiging. De handelswijze van Brix Makelaars is in overeenstemming met de huidige
Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die in mei 2018 van kracht is geworden. Wanneer u gebruik maakt
van onze website geeft u aan ons privacybeleid te accepteren.
In deze onze uitgebreide privacyverklaring kunt u lezen hoe Brix Makelaars en de NVM
omgaan met uw gegevens.

VASTLEGGEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS
Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve
wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de
website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de
website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent.
Indien u per e-mail, telefoon, webformulieren of een antwoordkaart persoonsgegevens
aan ons verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze
achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de
verwerking van die gegevens. De informatie die Brix Makelaars op deze wijze (digitaal)
verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie,
informatievoorziening, het maken van een afspraak en inschrijving) te kunnen voldoen.

COMMUNICATIE
Als u een e-mail of andersoortig bericht aan ons verzendt, dan kan dit door ons worden
bewaard. Dit doen we slechts om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Uw gegevens
kunnen nodig zijn voor het verwerken van vragen en beantwoorden van verzoeken.

BEZOEKERSGEDRAG
Op de website van Brix Makelaars kunnen algemene bezoekersgegevens worden
bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest bezochte pagina’s. Het doel hiervan is om de
inrichting van de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen voornoemde gegevens
worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, zodat Brix Makelaars
haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

COOKIES
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie
is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd
en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies
kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan. Cookies verzamelen geen
rechtstreeks identificerende informatie zoals uw n.a.w.-gegevens of e-mailadres. Wij
gebruiken cookies nooit om informatie uit uw computer op te halen die niet
oorspronkelijk in een cookie is verzonden, zoals uw naam of e-mailadres. U kunt het

gebruik van deze cookies weigeren, maar hierdoor kan de functionaliteit en het
gebruiksgemak van onze website beperkt worden.
Op de pagina cookiestatement kunt u het uitgebreide cookiestatement van Brix
Makelaars lezen.

WEBSITES VAN DERDEN
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
op onze website kunnen worden bereikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op
een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u
daarom aan de privacyverklaring van de desbetreffende websites goed door te lezen
voordat u van deze websites gebruik maakt, zodat u weet hoe deze websites met uw
persoonsgegevens omgaan!
Op de sites van Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Helpmee en Kijkmijnhuis zijn
knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken.
Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de Social
media platforms zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de
privacyverklaring het betreffende Social Media platform (die regelmatig kunnen wijzigen)
om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

BEVEILIGING
Brix Makelaars schermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische
en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik,
onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij
kunt u denken aan firewalls en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de
data en servers. Mocht u toch het idee hebben dat er misbruik is gemaakt van uw data,
dan kunt u contact opnemen met ons.

WIJZIGINGEN
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het
verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

VERWIJDEREN
Wilt u de door ons verwerkte gegevens inzien, wijzigen of verwijderen, dan verzoeken wij
u vriendelijk ons dit per brief te laten weten.
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