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Privacy-statement Urhahn  

 
datum: 13 september 2018 

aan: opdrachtgevers van Urhahn | stedenbouw & strategie 

van: Urhahn | stedenbouw & strategie 

 

 

 

Privacybeleid Urhahn | stedenbouw & strategie 

Urhahn | stedenbouw & strategie, gevestigd aan Henri Polaklaan 42, 1018 CT Amsterdam, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. Urhahn | stedenbouw & strategie respecteert uw privacy. Wij verwerken 

daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze 

dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van 

onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële 

doelstellingen ter beschikking aan derden. 

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en onze dienstverlening. 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-04-2018, met het 

publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit 

privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens 

voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met 

derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens 

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met 

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Urhahn | stedenbouw & strategie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt 

van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een 

overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• Naam organisatie 

• Voor- en achternaam contactpersonen 

• Adresgegevens 

• Telefoonnummer 

• E-mailadres 

• Bankrekeningnummer 
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Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen 

dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt of 

om op een later moment contact met u op te nemen. Urhahn | stedenbouw & strategie 

verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• Financiële administratie en facturering;  

• Ten behoeve van de dienstverlening;  

• Urhahn | stedenbouw & strategie verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk 

toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Urhahn | stedenbouw & strategie neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen 

besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor opdrachtgevers. Het gaat hier om 

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar 

een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Urhahn | stedenbouw & strategie) tussen zit.  

 

Hoe lang we klant- en persoonsgegevens bewaren 

Urhahn | stedenbouw & strategie bewaart uw klant en persoonsgegevens niet langer dan 

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

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van 

persoonsgegevens:  

• Algemene klant en contactgegevens: wij bewaren uw gegevens zolang u 

opdrachtgever van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u 

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij 

ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek.  

• Financiële en contractuele afspraken en gegevens (waaronder facturen): maximaal 7 

jaar vanwege wettelijke verplichting Belastingdienst. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Urhahn | stedenbouw & strategie verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze 

uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst 

met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

In voorkomende gevallen kan Urhahn | stedenbouw & strategie op grond van een wettelijke 

verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of 

strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw 

gegevens te delen 

 

Projectinformatie delen 

Urhahn plaatst informatie van onderhavig project op haar website en eventueel op sociale 

media-uitingen zoals LinkedIn. Bij twijfel over de vertrouwelijkheid van informatie nemen wij 

vooraf contact met u op. Indien u uitdrukkelijk wenst dat er geen informatie op deze manier 

wordt gedeeld, verzoeken wij u dit voor aanvang van het project te melden.  
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Cookies, of vergelijkbare technieken 

Urhahn | stedenbouw & strategie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en 

analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein 

tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, 

tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de 

technische werking van de website. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en 

onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website 

optimaliseren. 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. 

 

Google Analytics 

Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij 

gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de 

website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en 

regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de 

verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Grip Multimedia BV 

Urhahn | stedenbouw & strategie neemt webhostingdiensten af van Grip. Grip heeft toegang 

tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit 

gebruiken voor een ander doel. Grip is op basis van de overeenkomst die wij met hen 

hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Grip verwerkt 

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan 

deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen 

persoonsgegevens. Grip heeft passende technische en organisatorische maatregelen 

genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Grip 

is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

 

Email 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google. 

Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om 

misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. 

Google heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer 

vertrouwelijk. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

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

Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking 

in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 

Urhahn | stedenbouw & strategie en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat 

betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u 

beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te 

sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw 
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persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de 

verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ad@urhahn.com. We reageren zo snel 

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  

 

Urhahn | stedenbouw & strategie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om 

een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat 

kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-

persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Urhahn | stedenbouw & strategie 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 het idee hebt dat uw 

gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan 

contact op met ons op. 

 

Contactgegevens 

Urhahn | stedenbouw & strategie  

Henri Polaklaan 42 

1018 CT Amsterdam  

+31 20 421 74 40 

www.urhahn.com  

 

Voor meer informatie: neem contact op met Ad de Bont.  

Hij is te bereiken via ad@urhahn.com. 
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