Privacyverklaring
Vereniging Parkmanagement Rivium (hierna: Rivium), statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40346495.
Rivium is de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met
betrekking tot de bescherming van uw privacy garandeert Rivium voor zover mogelijk de
bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website, de verwerking van persoonsgegevens
in onze backoffice en de verwerking van persoonsgegevens voor bezoekers van kantorenpark Rivium
door middel van security camera’s. Verantwoordelijk zijn betekent dat wij ook van onze
samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het zorgvuldig en goed omgaan met
persoonsgebonden gegevens. Wij willen transparant zijn in wat wij doen met uw gegevens en
hanteren hierbij de volgende uitgangspunten;
 We verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens;
 Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden niet verkocht of verstrekt aan derden, tenzij
met uw uitdrukkelijke toestemming;
 Wij slaan enkel noodzakelijke persoonsgegevens op voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn.
In deze privacyverklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze
persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog
vragen heeft.
Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt Rivium de gegevens vast en gebruikt deze gegevens voor
de uitvoering of voorbereiding van de overeenkomst met leden, voor het beantwoorden van vragen,
het kunnen informeren en op de hoogte houden van leden. Voor het kunnen beantwoorden van
vragen verwerken wij uw gegevens met instemming als rechtsgrond.
Via het website contactformulier worden de volgende gegevens vastgelegd: bedrijfsnaam, aanhef,
voorletters en achternaam, bezoekadres, telefoon e‐mailadres en eventuele opmerkingen. Als u lid
bent dan verwerken wij aanvullende gegevens van bijvoorbeeld additionele contactpersonen en
gegevens voor verrekening en facturering van uw bijdrage van de parkkosten, zoals informatie over
uw pand(en) en informatie over de eventuele beheerders van uw panden.
Uw gegevens worden voor zover wettelijk noodzakelijk 7 jaar bewaard (administratie en financiën).
Van leden bewaren wij de informatie tot twee jaar na lid ‐af zijn. Overige gegevens worden maximaal
2 jaar bewaard tot na het laatste contact.
Het openlijk cameratoezicht op het park is bedoeld om de (sociale) veiligheid van de personen
aanwezig op kantorenpark Rivium en de bescherming van het eigendom op het kantorenpark te
verhogen. De gegevensverwerking (kentekens van auto’s en beelden personen) die als gevolg
daarvan plaatsvindt, achten wij noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang
voor veiligheid op het park. De beelden worden veilig en betrouwbaar beheerd door Securitas B.V.
en maximaal 7 dagen bewaard tenzij het in geval van incidenten noodzakelijk is om dit langer te
bewaren.

Gegevens beveiliging en website beheer

Onze website maakt géén gebruik van Google Analytics en er worden ook geen tracking cookies
gebruikt. Op www.Rivium.eu zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter
niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover
verwijzen wij u naar de betreffende websites.
Onze dienstverlener(s) zijn op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij nemen webhosting‐ en e‐maildiensten af van een ICT dienstverlener die passende technische en
organisatorische maatregelen heeft genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw
persoonsgegevens te voorkomen. Dit geldt ook voor onze parkbeheerder, waarmee wij een
dienstverleningsovereenkomst voor de dagelijkse werkzaamheden voor het park‐en ledenbeheer
Rechten
Leden van Rivium en bezoekers van de websites Rivium.eu hebben het recht op inzage van gegevens,
correctie en/of verwijdering van gegevens. Het verwijderen van gegevens kan enkel als gegevens niet
langer wettelijke bewaard moeten worden. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering kan
gericht worden aan het bestuur via bestuur@rivium.nl . Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op het verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen
om u te identificeren.
Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter
altijd de meest recente versie.

