
Privacy Statement Aksis 
Dit is de privacyverklaring van Aksis Atelier voor Landschapsarchitectuur, gevestigd te Burgemeester 
Loeffplein 70 B/C, ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 16069599. 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Aksis.  
Aksis respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de 
geldende wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Als u vragen over uw privacy of de 
verwerking van persoonsgegevens binnen Aksis heeft, kunt u een e-mail met uw vragen sturen aan  
privacy@aksis-atelier.nl  

Doeleinden 

Aksis zal uw persoonsgegevens alleen verwerken voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden. Uw persoonsgegevens zullen niet zonder uw toestemming verder 
worden verwerkt voor een doel dat daarmee niet verenigbaar is.  

Grondslag voor de verwerking 

Aksis verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover aan ten minste een van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan: 

1) U heeft toestemming gegeven voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. 
2) De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij 

bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. 
3) De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. 
4) De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van uw vitale belangen of de vitale belangen 

van andere personen. 
5) De verwerking is noodzakelijk om een taak te vervullen van algemeen belang of aan ons 

opgedragen door het openbaar gezag. 
6) De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de 

verwerkingsverantwoordelijke of een derde, mits de belangen, rechten en vrijheden van de 
betrokkene(n) niet zwaarder wegen. 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 

Aksis maakt geen gebruik van profiling en geautomatiseerde besluitvorming. 

Bewaartermijn persoonsgegevens 

Aksis zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Indien er voor de betreffende 
persoonsgegevens wettelijke bewaartermijnen gelden, zal Aksis deze aanhouden. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Zonder uw toestemming verstrekt Aksis uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk 
is voor de uitvoering van een overeenkomst die Aksis met u heeft, tenzij Aksis wettelijk verplicht is 
om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. 
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Met verwerkers die in opdracht van Aksis persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkers-
overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw 
gegevens. Aksis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Beveiliging van persoonsgegevens 

Aksis neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te 
beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

Uw rechten 

Aksis respecteert de rechten die u op grond van de geldende wet- en regelgeving heeft. Hieronder 
informeren wij u over deze rechten en de wijze waarop u uw rechten kunt uitoefenen. 

Recht op informatie 
U heeft het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, met welk doel en op welke 
grondslag. 

Recht op inzage 
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Aksis van u verwerkt. 

Recht op correctie 
U heeft het recht op wijziging van uw persoonsgegevens als deze niet (langer) juist zijn. 

Recht op verwijdering 
U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen als de 
verwerking van gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is. 

Recht op beperking 
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te laten zetten. Indien u 
dit recht uitoefent mag Aksis alleen nog met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. 

Recht op intrekken van toestemming 
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met uw toestemming, heeft u het recht om uw 
toestemming in te trekken. Aksis zal de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van uw 
toestemming is niet met terugwerkende kracht, verwerkingen die al hebben plaats gevonden met uw 
toestemming blijven rechtmatig. 

Uitoefening van uw rechten 

Indien u uitvoering wenst te geven aan een van de hiervoor genoemde rechten, kunt u per e-mail 
contact opnemen via privacy@aksis-atelier.nl. 

Aksis zal in beginsel binnen een maand reageren op uw verzoek. Mocht de beantwoording van uw 
verzoek onverhoopt meer tijd kosten zal Aksis u hierover binnen een maand informeren. 
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Identificatie 

Bij ieder verzoek om uw rechten uit te oefenen zal Aksis u verzoeken zich te identificeren met een 
geldig identiteitsbewijs. Aksis doet dit om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde 
partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens of 
de wijze waarop die persoonsgegevens door Aksis worden verwerkt. 

Toezichthouder 

Op grond van de Algemene Verordening Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de 
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar 
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).  

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

