
 

 
 

Privacyverklaring  
BIM4ALL B.V.   
 
 
 
Uw privacy  
BIM4ALL B.V. respecteert de privacy van alle betrokkenen en gebruikers van de door hen of haar gebruikte websites, en 
dragen zorg voor het met vertrouwen behandelen van persoonlijke informatie.  
 
Op onze website www.bim4all.com kunt u op een aantal plaatsen contact met ons opnemen.  Zo kunt u zich bijvoorbeeld 
aanmelden voor onze nieuwsbrief. De gegevens die u hierbij verstrekt worden uitsluitend gebruikt om te voldoen aan uw 
verzoek en niet voor andere doeleinden. De door u verstrekte gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden 
verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek.  
 

Bescherming en beveiliging  
Wij maken gebruik van een beveiligde server, waar uw persoonsgegevens in een beveiligde database, tegen ongewild 
verlies, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging, misbruik of ongeoorloofde vernietiging en niet langer dan strikt 
noodzakelijk of wettelijk bepaald is, beschermd worden. 
 

Onze plichten  
Wij verzamelen en verwerken enkel de minimale benodigde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de benoemde 
doeleinden. Wij verstrekken de persoonsgegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig 
is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er wordt getracht om de persoonsgegevens op een zo zorgvuldig 
mogelijke wijze te gebruiken en op te slaan.  
 

Uw rechten  
Eenieder van wie persoonsgegevens door ons worden verwerkt, heeft op grond van de geldende wet- en regelgeving het 
recht:  

• Op inzage van de persoonsgegevens;  
• Om vergeten te worden; 
• Om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen;  
• Om persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij;  
• Om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking; 

 
Lees hier meer over uw rechten met betrekking de bescherming van uw persoonlijke gegevens.  
 
Mocht u een klacht hebben over het niet correct verwerken en/of omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze 
klacht indienen via info@bim4all.com  
 
Tot slot heeft u het recht een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via het klachtenformulier van Autoriteit Persoonsgegevens.  

http://www.bim4all.com/
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatie-avg/rechten-van-betrokkenen
mailto:info@bim4all.com
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

